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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 Krzysztof Szczepaniak, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LSZ/10/2017 z dnia 3.01.2017 r. oraz LSZ/54/2017 z 23.03.2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2, 341-342) 

 

Jednostka 
kontrolowana 

Komenda Powiatowa Policji w Łobzie1, ul. Wojska Polskiego 2, 73-150 Łobez. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Komisarz Zbigniew Dankowski2, pełniący obowiązki Komendanta Powiatowego Policji  
w Łobzie od 12 grudnia 2016 r. Poprzednio w okresie od 1.06.2013 r. do 17.07.2013 r. pełnił 
obowiązki Komendanta, a od 17.07.2013 r. do 11.12.2016 r. powołany na to stanowisko był 
młodszy inspektor Jacek Dobrek. W okresie od 11.10.2012 r. do 31.05.2013 r. na stanowisko 
Komendanta powołany był podinspektor Robert Nowak.  

(dowód: akta kontroli str. 3-6) 

II. Ocena kontrolowanej działalności3 

W latach 2013-2016 w KPP podejmowano działania mające na celu zapobieganie  
i przeciwdziałanie cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży, jednak nie analizowano skali 
tego zjawiska i nie rozpoznawano zagrożeń z nim związanych. Komenda nie otrzymała 
zaleceń dotyczących konieczności ich prowadzenia z jednostek nadrzędnych – Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Szczecinie4 oraz Komendy Głównej Policji5. Zagrożenia związane 
z cyberprzemocą i kierunki działań profilaktycznych w walce z tym zjawiskiem nie zostały 
ujęte w planach działania priorytetowego dzielnicowych KPP. Brak ewaluacji prowadzonych 
działań nie pozwala na ocenę efektów ich realizacji. 

Działania profilaktyczne mające na celu zapobieganie cyberprzemocy wśród dzieci 
i młodzieży podejmowane były w ramach realizacji krajowych programów profilaktycznych, 
opracowanych przez KWP oraz na zgłoszenia zainteresowanych jednostek oświatowych. 
KPP nie podjęła współpracy z organami samorządu terytorialnego, organizacjami 
i instytucjami pozarządowymi w celu stworzenia i realizacji programów prewencyjnych 
ukierunkowanych bezpośrednio na ujawnianie, zapobieganie i zwalczanie cyberprzemocy. 

W strukturze organizacyjnej KPP nie wyodrębniono komórki organizacyjnej zajmującej się 
profilaktyką, w tym analizą zjawiska cyberprzemocy, rozpoznaniem zagrożeń z nią 
związanych oraz walką z tym zjawiskiem. Główny ciężar realizacji działań profilaktycznych 
spoczywał na pracowniku jednoosobowego stanowiska do spraw prasowo-informacyjnych6, 
któremu nie powierzono obowiązków prowadzenia analiz w tym zakresie. Zespół lub sekcja 
zajmujące się wyłącznie profilaktyką zostały wskazane jako struktura docelowa w przypadku 

                                                      
1 Dalej: KPP 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 Dalej: KWP. 
5 Dalej: KGP. 
6 Dalej: oficer prasowy. 

Ocena ogólna 
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komend powiatowych Policji w Koncepcji działań Policji w zakresie profilaktyki społecznej na 
lata 2015-2018.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

KPP wraz z podległymi Komisariatem Policji w Resku oraz Posterunkiem Policji 
w Węgorzynie była jednostką Policji właściwą na obszarze powiatu łobeskiego 
o powierzchni 1.065 km², zamieszkałego przez 37,7 tys. ludności w 2015 r., w tym 6,9 tys. 
ludności w wieku przedprodukcyjnym7. Liczba ludności powiatu w wybranych kategoriach 
wiekowych przedstawiała się następująco: 7-12 lat – 2.349, 13-15 lat – 1.164, 16-19 lat – 
1.618. W 2015 r. na terenie powiatu funkcjonowało 12 szkół podstawowych, 7 gimnazjów, 
9 szkół ponadgimnazjalnych i policealnych. Liczba uczniów w 2015 r. w szkołach 
podstawowych wynosiła 2.383, w gimnazjach – 1.129, w zasadniczych szkołach 
zawodowych – 198, w liceach ogólnokształcących – 327, w technikach i ogólnokształcących 
szkołach artystycznych – 105, w szkołach policealnych - 33. Na terenie powiatu w 2015 r. 
działało również 19 placówek wychowania przedszkolnego, do których uczęszczało 761 
dzieci8.  
Problematyka cyberprzemocy9 wśród dzieci i młodzieży nie znalazła bezpośredniego 
odzwierciedlenia w dokumentach analitycznych i strategicznych opracowywanych w KPP. 
W okresie objętym kontrolą nie prowadzono w KPP analiz oraz nie sporządzano raportów 
określających skalę cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży. W tym celu korzystano jedynie 
z diagnozy oraz zidentyfikowanych przejawów cyberprzemocy wśród uczniów Gimnazjum 
w Węgorzynie10 i w Łobzie11 oraz przypadków zgłaszanych przez pedagogów szkolnych. 

(dowód: akta kontroli str. 218-229, 239-242) 

Na szczeblu KGP opracowana została Koncepcja działań Policji w zakresie profilaktyki 
społecznej na lata 2015-201812. Jak wskazano w ww. dokumencie, na potrzeby jego 
opracowania podjęte zostały prace diagnozujące obszary zagrożeń wskazane przez 
policjantów realizujących zadania z zakresu prewencji kryminalnej, na podstawie których 
cyberzagrożenia znalazły się wśród trzech najważniejszych obszarów zagrożeń, obok 
narkotyków i bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W dokumencie tym zaproponowano 
rozwiązania organizacyjno-funkcjonalne mające na celu zwrócenie uwagi na potrzebę 
wzmocnienia realizacji przez Policję działań profilaktycznych na poziomie komend 
powiatowych, miejskich i rejonowych oraz komisariatów mających wpływ na wzrost poczucia 
bezpieczeństwa społeczeństwa, inicjowanie i prowadzenie działań profilaktycznych przez 
Policję zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami ze strony lokalnej społeczności. Na poziomie 
komend powiatowych Policji przewidziano wydzielenie określonej liczby policjantów, 
stosownie do kategorii danej jednostki organizacyjnej, zajmujących się wyłącznie 
profilaktyką, współpracujących z innymi policjantami w jednostce oraz policjantami 
podległych komisariatów i posterunków. Jako strukturę docelową na poziomie komend 
powiatowych wskazano zespół lub sekcję o stanie liczbowym odpowiadającym kategorii 
jednostki organizacyjnej Policji. Wśród obszarów działania i zadań tych komórek 
organizacyjnych wymieniono m.in.:  

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

                                                      
7 Wiek, w którym ludność nie osiągnęła jeszcze zdolności do pracy, tj. grupa wieku 0 - 17 lat. 
8 Dane statystyczne na podstawie opracowania Urzędu Statystycznego w Szczecinie Statystyczne Vademecum 
Samorządowca 2016 Powiat łobeski 
http://szczecin.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_zachodniopomorskie/portrety_powiatow/powiat_lobeski.pdf oraz na 
podstawie Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego. 
9 Cyberprzemoc (ang. Cyberbullying) to przemoc z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych – komunikatorów, 
czatów, stron internetowych, blogów, SMS-ów, MMS-ów. 
10 Zdiagnozowane przez szkołę zagrożenia wśród uczniów Gimnazjum im. Orła Białego w Węgorzynie 2.06.2015 r. w formie 
badania ankietowego w ramach programu profilaktycznego Bezpieczna Szkoła. 
11 Zdiagnozowane przez szkołę zagrożenia wśród uczniów Gimnazjum w Łobzie w listopadzie 2016 r. w formie badania 
ankietowego w ramach programu profilaktycznego Bezpieczna Szkoła. 
12 Do 2015 r. nie obowiązywał dokument o podobnym charakterze. 

Opis stanu 
faktycznego 

http://szczecin.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_zachodniopomorskie/portrety_powiatow/powiat_lobeski.pdf
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− pozyskiwanie partnerów pozapolicyjnych do udziału w zainicjowanych i realizowanych 
przedsięwzięciach profilaktycznych, 

− realizacja i koordynowanie zadań wynikających z krajowych i wojewódzkich 
przedsięwzięć z zakresu profilaktyki społecznej. 

(dowód: akta kontroli str. 64-87) 

Stosownie do art. 1 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji13 oraz z § 30 ust. 1 
pkt 2 zarządzenia nr 1041 Komendanta Głównego Policji, KPP miała obowiązek 
prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych w celu ujawnienia przestępstw  
i sprawnego wykrywania ich sprawców. W zakresie działania KPP, zgodnie z § 30 ust. 1 pkt 
19 zarządzenia nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie 
szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych 
jednostek organizacyjnych Policji14, było analizowanie zjawisk kryminogennych oraz 
rozpoznanych zagrożeń przestępczością, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk 
patologicznych dotyczących dzieci i młodzieży. Z-ca Naczelnika Wydziału Kryminalnego 
wyjaśnił, że w latach 2013 – 2016 KPP nie prowadziła usystematyzowanych działań 
operacyjno – rozpoznawczych w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania cyberprzemocy 
wśród dzieci i młodzieży, z uwagi na małą ilość ujawnionych, stwierdzonych przestępstw, 
gdzie jedną ze składowych była cyberprzemoc. W okresie objętym kontrolą uzyskiwano 
jednostkowe informacje mające związek z cyberprzemocą wśród dzieci i młodzieży, gdzie 
podejmowano czynności operacyjne. Informacje te nie zostały potwierdzone, natomiast 
zakres i charakter wykonywanych przez KPP czynności jest niejawny.  

(dowód: akta kontroli str. 297-298) 

W latach 2013 – 2016 KPP nie prowadziła analiz ani nie podejmowała działań mających na 
celu identyfikowanie zjawiska cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży. Komendanci Główny 
i Wojewódzki Policji nie przekazywali w tym okresie wytycznych obejmujących 
postępowania ze zdarzeniami dotyczącymi cyberprzemocy wśród małoletnich.    

 (dowód: akta kontroli str. 291- 292, 304) 

Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego wyjaśnił, że na poziomie działania KPP 
brak było środków i rozwiązań ukierunkowanych wyłącznie na ten jeden element zagrożenia 
przestępczością, a także narzędzi do identyfikacji tylko zagrożeń cyberprzemocą. 

(dowód: akta kontroli str. 291) 

W okresie objętym kontrolą KPP realizowała 12 różnych programów profilaktycznych15, 
z których 4 związane były z problematyką cyberzagrożeń: 
- Rządowy program „Razem Bezpieczniej”, 
- Rządowy program „Bezpieczna+”, 
- program KW „Bezpieczna Szkoła”, 
- program KMP16 „Cyberdżungla”. 

(dowód: akta kontroli str. 264) 

KPP nie dysponowała dokumentacją potwierdzającą współpracę KPP z innymi podmiotami 
zaangażowanymi w proces zapobiegania i przeciwdziałania cyberprzemocy wśród dzieci  
i młodzieży, w szczególności z Ministerstwem Edukacji Narodowej17, Ministerstwem 
Cyfryzacji18, szkołami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz strażą miejską. 

(dowód: akta kontroli str. 256, 260) 

                                                      
13 Dz.U. z 2016 r. poz. 1782, ze zm. 
14 Zarządzenie to stanowi załącznik do obwieszczenia Komendanta Głównego Policji z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Komendanta Głównego Policji w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu 
działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji (Dz.Urz.KGP z 2013 r. poz. 50, ze zm).; dalej: 
zarządzenie nr 1041 Komendanta Głównego Policji.  
15 Programy o zasięgu wojewódzkim: Bezpieczna Szkoła, Profilaktyka Oczami Młodzieży, Bezpieczny Senior, Gryfuś  
i Przyjaciele, Moja pierwsza edukacja prawna, Cyberdżungla oraz programy o zasięgu krajowym: Krajowy Program Zwalczania 
i Zapobiegania Handlowi Ludźmi, Rządowy Program Razem Bezpieczniej, Bezpieczna+, Krajowy Program Przeciwdziałania 
Narkomanii, Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. 
16 Komenda Miejska Policji w Szczecinie. 

17 Dalej: MEN. 
18 Dalej: MC. 
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Naczelnik Wydziału Prewencji wyjaśnił, że „KPP w Łobzie nie podejmowała żadnej 
współpracy z MEN czy MC, natomiast współpraca z Poradnią Psychologiczno – 
Pedagogiczną w Łobzie w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania cyberprzemocy 
odbywała się jedynie w zakresie wspólnych debat społecznych dotyczących tego 
zagadnienia organizowanych dla lokalnej społeczności19, jednakże w ramach tej współpracy 
nie zawierano żadnych porozumień. Współpraca ta polegała na wspólnym przekazywaniu 
informacji dotyczących zagrożenia celem podniesienia świadomości społeczeństwa. 
Wielokrotnie także podejmowano współpracę ze Strażą Miejską w Węgorzynie20 w zakresie 
wspólnych działań profilaktycznych (..) nie zawierając w tym zakresie także żadnego 
porozumienia. Z uwagi na fakt, iż powiat łobeski jest stosunkowo małym powiatem KPP 
współpracowała zarówno ze Strażą Miejską jak i Poradnią Pedagogiczno - Psychologiczną 
w Łobzie (…) spontanicznie na tzw. telefon dlatego też nie tworzona była w tym zakresie 
dokumentacja potwierdzająca podjęcie takiej współpracy z wyjątkiem notatek służbowych 
tworzonych po każdym przeprowadzonym działaniu.” 

(dowód: akta kontroli str. 260) 

W okresie objętym kontrolą przedstawiciele KPP wzięli udział w 31 spotkaniach, w trakcie 
których poruszano kwestie dotyczące cyberprzestępczości, zorganizowanych w 14 z 2821 
placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie powiatu. Podstawą udziału 
przedstawicieli KPP w spotkaniach były telefoniczne zgłoszenia potrzeby jego realizacji 
bądź zaproszenia skierowane ze strony organizatorów.  

(dowód: akta kontroli str. 189-190) 

Asystent ds. prasowo – informacyjnych wyjaśniła, że działania profilaktyczne w obszarze 
cyberzagrożeń prowadzone były w placówkach oświatowych, w których zdiagnozowano 
problem cyberprzemocy. Placówka nawiązała współpracę w tym zakresie  
z przedstawicielem Policji, wyrażając chęć i potrzebę prowadzenia takich działań.  
W pozostałych placówkach, które nie zgłaszały potrzeby współpracy nie prowadzono takich 
działań. 

(dowód: akta kontroli str. 289-290) 

KPP nie otrzymywała wytycznych ani zaleceń będących efektem realizacji zadań w ramach 
programu Bezpieczna+, mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie cyberprzemocy 
wśród dzieci i młodzieży. 

(dowód: akta kontroli str. 287) 

W okresie objętym kontrolą KPP nie współdziałała w celu identyfikowania, zapobiegania 
i zwalczania cyberprzemocy, z funkcjonującymi na obszarze powiatu organami ochrony 
prawnej, a w zakresie profilaktyki wychowawczej i edukacji na rzecz bezpieczeństwa dzieci 
i młodzieży w Internecie, z organami administracji publicznej, organizacjami społecznymi 
oraz mediami. Współdziałanie w powyższym zakresie należało do zakresu działania KPP na 
podstawie § 30 ust. 1 pkt 18 zarządzenia nr 1041 Komendanta Głównego Policji.  

Naczelnik Wydziału Prewencji wyjaśnił, że „ww. instytucje jeżeli istnieją na terenie naszego 
powiatu nigdy nie wyszły w tym zakresie z jakąkolwiek propozycją współpracy na poziomie 
lokalnym. Jeżeli chodzi o współpracę z mediami to także nie działała ona na zasadzie 
żadnego porozumienia. Osoba zajmująca się w jednostce profilaktyką jest jednocześnie 
oficerem pasowym, tak więc ma stały kontakt z lokalną prasą, współpracuje z nią na co 
dzień i przekazuje informacje, także informacje w zakresie świadomości zjawiska 
cyberprzemocy oraz profilaktyki w tym zakresie. Współpraca ta odbywa się na zasadzie 
przekazywania artykułów prasowych za pośrednictwem mailowym.” 

(dowód: akta kontroli str. 260-261) 

                                                      
19 Dwie debaty, 15.12.2015 r. oraz 13.12.2016 r. w Gimnazjum im. Orła Białego w Węgorzynie - patrz na str. 8 niniejszego 
wystąpienia pokontrolnego. 
20 Według notatek służbowych strażnik miejski z Węgorzyna uczestniczył we wspólnych zajęciach profilaktycznych 
dotyczących cyberprzemocy w Gimnazjum im. Orła Białego w Węgorzynie w dniach 21.11.2013 r., 6.11.2014 r., 18.11.2015 r. 
i 7.11.2016 r. oraz 12.10.2016 r. w Szkole Podstawowej w Runowie. 
21 Bez placówek wychowania przedszkolnego, w tym 12 szkół podstawowych, 7 gimnazjów, 9 szkół ponadgimnazjalnych  
i policealnych. 
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Asystent ds. prasowo – informacyjnych wyjaśniła, że dokumentacja dotycząca 
przekazywanych informacji do prasy w postaci maili lub wycinków prasowych nie była 
archiwizowana. Materiały dotyczące cyberzagrożeń przekazywane były do publikacji  
w prasie lokalnej każdorazowo po przeprowadzonym działaniu profilaktycznym w tym 
zakresie. 

(dowód: akta kontroli str. 288) 

W ramach prowadzonej działalności profilaktycznej asystent ds. prasowo - informacyjnych 
w trakcie prowadzonych prelekcji przekazywała treści pochodzące z publikacji KWP 
powstałych w ramach programu profilaktycznego „Bezpieczna szkoła”22, a także 
z materiałów publikowanych przez NASK23 oraz na stronie internetowej fundacji „Dzieci 
Niczyje”24. 

(dowód: akta kontroli str. 114) 

W latach 2013-2016 w KPP nie prowadzono żadnych analiz dotyczących zjawiska 
cyberprzemocy oraz rozpoznanych zagrożeń związanych z cyberprzemocą.  

(dowód: akta kontroli str. 261) 

W analizach lokalnych zagrożeń na terenie powiatu łobeskiego25 nie identyfikowano 
problemu cyberprzemocy. Diagnozowanie oczekiwań społecznych i analizy lokalnych 
zagrożeń dotyczyło w głównej mierze 7 głównych kategorii przestępstw najbardziej 
dotkliwych społecznie26 oraz wykroczeń porządkowych27. Z rozpoznania prowadzonego 
przez dzielnicowych nie wynikało, aby w latach 2013 – 2016 mieszkańcy powiatu 
łobeskiego dostrzegali problem cyberprzemocy. W planach działania priorytetowego 
dzielnicowi nie ujmowali tego zagrożenia i nie określali żadnych kierunków działań 
profilaktycznych w walce z cyberprzemocą. 

(dowód: akta kontroli str. 122-187) 

W strukturze organizacyjnej KPP, w okresie objętym kontrolą, nie funkcjonowała odrębna 
komórka organizacyjna zajmująca się analizą zjawiska cyberprzemocy, rozpoznaniem 
zagrożeń związanych z cyberprzemocą oraz walką z tym zjawiskiem.  
Zgodnie z postanowieniami regulaminu organizacyjnego KPP do zadań Wydziału Prewencji 
i Ruchu Drogowego, należało m.in.:  
− inicjowanie i organizowanie działań zapobiegających popełnianiu przestępstw 

i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie 
z organami samorządowymi i organizacjami społecznymi, 

− prowadzenie rozpoznania środowiskowego drogą wywiadów i kontaktów 
z obywatelami oraz współpraca z innymi służbami policyjnymi w wykrywaniu, ściganiu 
i ujmowaniu sprawców przestępstw i wykroczeń, 

− ujawnianie źródeł demoralizacji i przestępczości nieletnich sprawców czynów 
karalnych.  

Do zadań Wydziału Kryminalnego należało m.in.: 
− wykonywanie czynności operacyjno – rozpoznawczych w celu ujawniania przestępstw 

i sprawnego wykrywania ich sprawców oraz współdziałanie w tym zakresie z innymi 
komórkami, a także innymi jednostkami Policji, 

− rozpoznawanie, zapobieganie i analizowanie zagrożeń związanych z przestępczością 
kryminalną i zwalczeniem zjawisk kryminogennych,  

− zwalczenie, zapobieganie i analizowanie zagrożeń związanych z przestępczością 
nieletnich, 

                                                      
22 Publikacje: „Cyberniebezpieczeństwa, nie bać się, znaczy rozumieć i wiedzieć”, „Cyberniebezpieczeństwa Poradnik dla 
Rodziców”. 
23 Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, materiały ze strony http://akademia.nask.pl/. 
24 http://dzieckokrzywdzone.fdn.pl/vol-8-nr-1-cyberprzemoc-26#node-4233, Od 29.04.2016 r. „Fundacja Dajemy Dzieciom 
Siłę”. 
25 Na podstawie rocznych sprawozdań z działalności Komendanta KPP w Łobzie z informacją o stanie bezpieczeństwa 
i porządku publicznego składanych Staroście za lata 2013, 2014, 2015 i 2016. 

26 Rozbój, kradzież rozbójnicza i wymuszenie rozbójnicze; Bójki i pobicia; Kradzież z włamaniem; Kradzież pojazdu; Zabór 
pojazdu w celu krótkotrwałego użycia; Uszkodzenie mienia; Kradzież cudzej rzeczy.   
27 Spożywanie alkoholu, zaśmiecanie, używanie słów nieprzyzwoitych, zakłócenie spokoju i porządku publicznego, niszczenie 
urządzeń, nie zachowanie ostrożności przy trzymaniu psa. 

http://dzieckokrzywdzone.fdn.pl/vol-8-nr-1-cyberprzemoc-26#node-4233
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− wykonywanie czynności dochodzeniowo-śledczych oraz inicjowanie, koordynowanie 
tych czynności realizowanych przez pozostałe komórki i ogniwa organizacyjne 
jednostki, 

− prowadzenie postępowań przygotowawczych wszczynanych samodzielnie lub śledztw 
na żądanie prokuratora, 

− przygotowywanie analiz w zakresie rozmiarów przestępczości występującej na terenie 
działania Komendy, jej trendów w celu wypracowania skutecznych metod 
przeciwdziałania zagrożeniom. 

 (dowód: akta kontroli str. 7-56) 

W strukturze KPP wyodrębniono jednoosobowe stanowisko do spraw prasowo-
informacyjnych, do zadań którego należało m.in.: 
− współpraca z samorządami i organizacjami pozarządowymi w zakresie promowania 

bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
− współdziałanie z organami administracji publicznej, szkołami, organizacjami 

społecznymi oraz mediami w zakresie edukacji, profilaktyki wychowawczej i prewencji 
kryminalnej, 

− opracowywanie oraz uczestnictwo w realizacji programów prewencji kryminalnej. 
 (dowód: akta kontroli str. 11-12) 

W regulaminie organizacyjnym KPP nie ujęto stanowisk pracy ani osób zajmujących się 
cyberprzemocą oraz walką z tym zjawiskiem. Wg Komendanta sprawami 
cyberprzestępczości zajmowało się dwóch funkcjonariuszy, zatrudnionych na stanowisku 
asystenta ds. przestępczości nieletnich w Wydziale Kryminalnym oraz jednoosobowym 
stanowisku ds. prasowo – informacyjnych w Wydziale Prewencji i Ruchu Drogowego.  
W kartach opisu tych stanowisk nie wskazano obowiązków dotyczących prowadzenia analiz 
zjawiska cyberprzemocy, rozpoznania zagrożeń związanych z cyberprzemocą oraz walką  
z tym zjawiskiem. 

(dowód: akta kontroli str. 57-60) 

Zastępca Komendanta wyjaśnił, że brak odpowiednich zapisów w przytoczonych powyżej 
dokumentach nie wyklucza realizacji czynności w tym zakresie, gdyż jest to zjawisko 
z bardzo obszernego katalogu przestępstw. Asystenci zajmujący się problematyką 
nieletnich w swoich katalogach nie mają wypisanych wszystkich przestępstw i wykroczeń. 
W kartach opisu stanowisk znajduje się zapis m.in. dotyczący realizacji postanowień 
zawartych w zarządzeniu KGP w sprawie metod i form wykonywania zadań przez 
policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz 
działań podejmowanych na rzecz małoletnich, w których uwarunkowane są zadania 
policjantów komórek do spraw nieletnich i patologii. 

(dowód: akta kontroli str. 61-62) 

W sprawie podejmowanych działań w celu wprowadzenia zmian w strukturze organizacyjnej 
KPP w związku z opracowaniem przez Komendanta Głównego Policji „Koncepcji działań 
Policji w zakresie profilaktyki społecznej na lata 2015 – 2018” Komendant wyjaśnił, że 
z uwagi na braki kadrowe i niedoszacowanie jednostki pod względem osobowym 
w istniejącej strukturze organizacyjnej niemożliwe było dostosowanie struktury 
organizacyjnej do wskazanego w Koncepcji założenia utworzenia samodzielnego 
stanowiska lub zespołu wyłącznie do profilaktyki. Takie zadania zostały w KPP połączone 
z zagadnieniem prowadzenia działalności rzecznika prasowego, który w swoim zakresie ma 
zadania z szeroko rozumianej profilaktyki. W przypadku przekazania dodatkowych etatów 
dla KPP rozważona zostanie możliwość stworzenia samodzielnego stanowiska do spraw 
prewencji, które spełniałoby wymagania określone w Koncepcji.  

(dowód: akta kontroli str. 63) 

W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie, stwierdzono 
nieprawidłowość polegającą na prowadzeniu przez KPP działań profilaktycznych mających 
na celu zapobieganie i przeciwdziałanie cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży bez 
poprzedzenia ich analizą skali tego zjawiska, a także opracowaniem planu działań 
profilaktycznych w tym zakresie. W ocenie NIK taki sposób prowadzenia działalności 
profilaktycznej miał jedynie charakter doraźny i wobec braku rozpoznania zagrożeń 
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przestępczością z zakresu cyberprzemocy zapewniał jedynie możliwość reagowania na 
zgłoszone przypadki przestępstw tego rodzaju.  

    (dowód: akta kontroli str. 291- 292, 304) 

Naczelnik Wydziału Prewencji wyjaśnił, że nie dysponuje osobnym etatem, który 
zajmowałby się tylko i wyłącznie takim zagrożeniem, nie funkcjonuje w tym zakresie także 
żaden zespół, z uwagi na brak możliwości etatowych. Stwierdzone zagrożenia 
cyberprzemocą na terenie KPP jest zagrożeniem marginalnym, tym samym nie wymagało 
ukierunkowanych analiz w tym zakresie. 

   (dowód: akta kontroli str. 261) 

W celu identyfikacji zjawiska cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży, KPP nie 
podejmowała działań i nie współdziała z funkcjonującymi na obszarze powiatu organami 
ochrony prawnej. W zakresie profilaktyki wychowawczej i edukacji na rzecz bezpieczeństwa 
dzieci i młodzieży korzystających z Internetu nie współpracowała z organami administracji 
publicznej ani z organizacjami społecznymi. Pomimo realizacji programów profilaktycznych, 
nie nawiązano formalnej współpracy z innymi podmiotami zaangażowanymi w proces 
zapobiegania i przeciwdziałania cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży.  

2. Prawidłowość i skuteczność podejmowanych działań profilaktycznych. 

KPP nie posiadała żadnych autorskich programów prewencyjnych ukierunkowanych na 
ujawnianie, zapobieganie czy zwalczanie cyberprzemocy. Według wyjaśnień złożonych 
przez Naczelnika Wydziału Prewencji „żaden z organów samorządu terytorialnego,  czy też 
jakakolwiek organizacja czy instytucja pozarządowa nie nawiązała w tym zakresie żadnej 
współpracy z KPP w Łobzie i nigdy nie wyszła z inicjatywą czy też potrzebą nawiązania 
takowej współpracy.” 

(dowód: akta kontroli str. 261) 

W okresie objętym kontrolą KPP przeprowadziła 31 działań profilaktycznych realizowanych 
w 14 różnych placówkach oświatowych powiatu łobeskiego, w tym 18 w ramach rządowych 
programów profilaktycznych „Razem bezpieczniej”, „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, 
„Bezpieczna+” oraz programów inicjowanych przez KWP pod nazwą „Bezpieczna szkoła” 
i „Cyberdżungla”. Na telefoniczne zgłoszenia pedagogów szkolnych przeprowadzono 
10 prelekcji na temat zagrożeń w Internecie oraz w zakresie cyberprzemocy. 
W poszczególnych latach działania profilaktyczne obejmowały 6 prelekcji 
przeprowadzonych w szkołach w 2013 r.28, 5 prelekcji w 2014 r.29,  9 prelekcji oraz 
1 wywiadówka profilaktyczna w 2015 r.30, 5 prelekcji31, 1 wywiadówka profilaktyczna32, 
udział w XIV Sejmiku Uczniowskim pod hasłem "Cyberprzemoc zagrożeniem"33 oraz 
Happening „Stop cyberprzemocy”34 w 2016 r.  
W grudniu 2015 r. oraz w grudniu 2016 r. funkcjonariusze KPP uczestniczyli w dwóch 
debatach społecznych35 zorganizowanych w Gimnazjum im. Orła Białego w Węgorzynie, 
których tematyka została podyktowana wynikami badań ankietowych przeprowadzonych 
wśród gimnazjalistów36. Pierwsza dotyczyła zagadnienia cyberbullingu i zagrożeń w sieci 
a druga zagrożeń związanych z zażywaniem środków odurzających, nadużywaniem 

                                                      
28 Dla uczniów 6 szkół: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łobzie, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łobzie, Szkoła Zawodowa w Resku, 
Zespół Szkół w Radowie Małym, Gimnazjum w Łobzie oraz Gimnazjum im. Orła Białego w Węgorzynie. 
29 Dla uczniów 5. szkół: Zespół Szkół w Radowie Małym, Gimnazjum w Łobzie, Szkoła Podstawowa nr 2 w Łobzie, Gimnazjum 
im. Orła Białego w Węgorzynie oraz Gimnazjum w Łobzie. 
30 Dla uczniów i rodziców Szkoły Podstawowej w Węgorzynie, uczniów i nauczycieli Gimnazjum im. Orła Białego 
w Węgorzynie, uczniów Szkoły podstawowej Nr 2 w Łobzie, rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Starogardzie, Szkoły 
Podstawowej w Resku oraz Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Łobzie. 
31 Uczniowie Gimnazjum w Dobrej, Gimnazjum w Resku, Szkoły Podstawowej w Runowie, Gimnazjum im. Orła Białego 
w Węgorzynie, Szkoły Podstawowej w Resku. 
32 Rodzice Zespołu Placówek Oświatowych w Dobrej. 
33 Gimnazjum im. Orła Białego w Węgorzynie. 
34 Przemarsz z inicjatywy Gimnazjum im. Orła Białego w Węgorzynie z transparentami z hasłami nawołującymi do walki 
i przeciwdziałania cyberprzemocy, głoszenie haseł przez megafony, rozdawanie ulotek mieszkańcom z poradami jak walczyć 
z cyberprzemocą. 
35 15.12.2015 r. „Cyberbulling – zagrożenia w siec”i oraz 13.12.2016 r. „Przeciwdziałamy współczesnym zagrożeniom” 
z udziałem przedstawicieli Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łobzie, Poradni Zdrowia Psychicznego w Koszalinie, 
Ośrodka Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Grabowie. 
36 Zgodnie z założeniami do Programu Bezpieczna Szkoła, szkoły przystępujące do programu zobowiązane były do 
przeprowadzenia analizy bezpieczeństwa na swoim terenie. 
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komputera, Internetu i telefonu komórkowego, problemów wieku dojrzewania oraz aspektów 
prawnych dotyczących demoralizacji i przypadków łamania prawa przez młodzież. 

(dowód: akta kontroli str. 189-190, 201-255) 

W okresie objętym kontrolą w ramach planów szkoleń nie przewidywano doskonalenia 
umiejętności profilaktycznych funkcjonariuszy KPP zajmujących się zagadnieniami 
dotyczącymi cyberprzemocy. 

(dowód: akta kontroli str. 91-113) 

W ramach projektu CyberPol37, asystent ds. prasowo-informacyjnych w dniu 21.10.2015 r. 
wziął udział w szkoleniu „Dzieci i młodzież w Internecie” przeprowadzonym przez ekspertów 
NASK. Ponadto w 2015 i 2016 r. uczestniczył w szkoleniach organizowanych przez KWP 
z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy, w ramach których jednym 
z obszarów szkolenia była problematyka cyberprzemocy. 

Podczas prowadzonych zajęć profilaktycznych dotyczących cyberprzemocy 
wykorzystywane były publikacje KWP powstałe w ramach wojewódzkiego programu 
profilaktycznego „Bezpieczna Szkoła”, a także materiały publikowane przez NASK38 oraz na 
stronie internetowej Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę39. 

(dowód: akta kontroli str. 114-118) 

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

NIK zwraca uwagę, że w KPP profilaktyką zajmował się jeden funkcjonariusz, mający 
w zakresie swoich obowiązków głównie wykonywanie działalności prasowo – informacyjnej, 
podczas gdy w Koncepcji działań Policji w zakresie profilaktyki społecznej na lata 2015-
2018 określono liczbę policjantów zajmujących się wyłącznie profilaktyką na minimum 
jednego policjanta w kategorii najmniejszej etatowo, a jako strukturę docelową przewidziano 
zespół lub sekcję o stanie liczbowym odpowiadającym kategorii jednostki organizacyjnej 
Policji. 

W badanym okresie KPP prowadziła działalność profilaktyczną obejmującą cyberprzemoc  
w placówkach oświatowych na terenie powiatu, które lokalnie identyfikowały to zjawisko. 
Asystent ds. prasowo – informacyjnych korzystał z materiałów informacyjnych i ze 
specjalistycznego szkolenia przeprowadzonego przez NASK. Uczestniczył ponadto  
w szkoleniach z zakresu cyberprzemocy organizowanych przez KWP. Z uwagi na brak 
analiz oraz nieprzeprowadzanie ewaluacji, ocena skuteczności podejmowanych działań jest 
niemożliwa. 

3. Prawidłowość i skuteczność reakcji na stwierdzone akty 
cyberprzemocy. 

W okresie objętym kontrolą KPP przyjęła łącznie 8 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa w zakresie cyberprzemocy, w tym  540 od rodziców lub opiekunów dzieci oraz 
341 zgłoszone przez inną osobę (instytucję). W 5 przypadkach przestępstwa dotyczyły czynu 
z art. 190 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny42 (groźby karalne), 
w 2 przypadkach z art. 190a § 2 kk (uporczywe nękanie oraz podszywanie się pod inną 
osobę lub wykorzystywanie jej wizerunku) oraz w 1 przypadku z art. 268a § 1 kk 
(nieuprawniona zmiana danych informatycznych i zakłócenie przetwarzania danych). 
W 4 przypadkach prowadzono postępowania wobec nieletnich zakończone przekazaniem 
materiałów do sądu, w 2 przypadkach (RSD.151/16 i RSD.68/16) przeprowadzono 
dochodzenia policyjne poprzedzone czynnościami sprawdzającymi w trybie art. 307 ustawy 
z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego43, które zostały umorzone 
z powodu niewykrycia sprawców przestępstw, a w pozostałych 2 przypadkach zgłoszonych 

                                                      
37 Program szkoleniowy przeznaczony dla policjantów dotyczący różnych aspektów cyberbezpieczeństwa, który został 
przygotowany we współpracy pomiędzy Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, Komendą Główną Policji oraz NASK. 
38 Pod adresem http://akademia.nask.pl/baza-wiedzy.html. 
39 Dawniej: Fundacja Dzieci Niczyje, pod adresem http://fdds.pl/kategoria_bazy/artykuly-dla-profesjonalistow/. 
40 RSD 195/13, RSD 151/15, RSD 69/16, RSD 68/16 i RSD 89/16. 
41 RSD 31/16, L.dz. 7171/15  L.dz. 1966/16,  
42 Dz.U. z 2016 r. poz. 1137, ze zm.; dalej: kk. 
43 Dz.U. z 2016 r. poz. 1749, ze zm.; dalej: kpk. 
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przez instytucję44, rodzice lub opiekunowie dzieci nie wnieśli wniosków o ściganie45. Żadna 
z prowadzonych spraw związanych z cyberprzemocą nie została zakończona odmową 
wszczęcia postępowania. Cztery postępowania w sprawie nieletnich zakończone zostały 
przekazaniem materiałów do sądu rejonowego celem przeprowadzenia postępowania 
i podjęcia decyzji w sprawie. Żadne postępowanie nie zostało zakończone wniesieniem aktu 
oskarżenia. KPP była w posiadaniu akt kontrolnych prowadzonych spraw. Akta właściwe 
znajdowały się w Prokuraturze Rejonowej w Łobzie oraz we właściwym sądzie. 

(dowód: akta kontroli str. 331-346) 

W okresie objętym kontrolą do KPP nie wpłynęły żadne zawiadomienia o popełnieniu 
wykroczenia związanego z cyberprzemocą. Nie wpłynęły również żadne ustne ani pisemne 
skargi od pokrzywdzonych w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego  
w zakresie cyberprzemocy.  

(dowód: akta kontroli str. 294, 329-330) 

W okresie objętym kontrolą w KPP nie funkcjonowały żadne mechanizmy dotyczące 
rozpoznawania zagrożenia uczniów cyberprzemocą w formie procedur bądź stosowanych 
zasad oraz zabezpieczeń służących do ujawniania tego typu przypadków.  

(dowód: akta kontroli str. 304) 

Naczelnik Wydziału Kryminalnego wyjaśnił, że przestępstwa kryminalne powiązane 
z elementem „cyber” jako narzędziem przestępstwa w latach 2013-2016 stanowiły znikomy 
procent ogólnej przestępczości. Realizacją czynności w tego typu postępowaniach 
w zależności od wieku sprawcy, kwalifikacji prawnej zajmują się funkcjonariusze pionu 
kryminalnego w Wydziale Kryminalnym, Komisariacie Policji w Resku i Posterunku Policji 
w Węgorzynie. W celu wsparcia jednostek Policji województwa zachodniopomorskiego  
w obszarze realizacji czynności służbowych dotyczących cyberprzestępczości, jako 
dziedziny wymagającej wiedzy specjalistycznej, w KWP z dniem 15 września 2014 r. 
utworzono samodzielną sekcję do walki z cyberprzestępczością, przekształconą w Wydział 
do walki z cyberprzestępczością. 

(dowód: akta kontroli str. 304-308) 

System Wspomagania Dowodzenia46 nie posiadał na liście dostępnych grup zgłoszeń 
możliwych do wyszukania, kategorii zdarzeń dotyczących cyberprzestępczości. W związku 
z tym nie dawał możliwości wygenerowania zdarzeń związanych z cyberprzestępczością47.  

(dowód: akta kontroli str. 309-313) 

Działalność KPP 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. 314-325) 

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

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

KPP prawidłowo reagowała na zgłoszone przypadki cyberprzemocy. Niemniej jednak nie 
wprowadzano żadnych mechanizmów ani procedur służących rozpoznawaniu zagrożenia 
uczniów cyberprzemocą.  

                                                      
44 Zespół Szkół Gimnazjalnych w Łobzie. 

45 Ściganie w zakresie przestępstwa z art. 190§1kk następuje na wniosek pokrzywdzonego. 

46 Dalej: SWD. 

47 Przestępstwa dotyczące cyberprzestępczości mogły być rejestrowane wg dostępnych kwalifikacji czynów zabronionych: 
przestępstwo/Kryminalne/inne, przestępstwo/Przeciwko życiu i zdrowiu-/groźby karalne. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 
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IV. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej 
Izbie Kontroli48, 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 dnia 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   3  kwietnia 2017 r. 

  
  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Szczecinie 

Kontroler Dyrektor 
 Krzysztof Szczepaniak 

główny specjalista kontroli państwowej 

 

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

 

........................................................ 
podpis podpis 

  

  

 
 

  

 

 

 

                                                      
48 Dz. U. z 2017 r. poz. 524, dalej: ustawa o NIK. 
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