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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 Zielonej Górze 

Kontroler Mariusz Kniat, doradca prawny, upoważnienie do kontroli nr LZG/7/2017 z dnia  
23 stycznia 2017 r.  

 (dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Komenda Powiatowa Policji w Świebodzinie (dalej: Komenda lub KPP), ul. Zielona 2, 
66-200 Świebodzin. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej Komendantem Powiatowym Policji w Świebodzinie jest od 2 grudnia 2016 r.  

mł. insp. Krzysztof Sztejka1 (dalej: Komendant). Poprzednio p.o. Komendanta byli:  
w okresie od 1 marca do 1 grudnia 2016 r.  mł. insp. Jarosław Kowalski, w okresie  
od 12 grudnia 2015 r. do 29 lutego 2016 r.  insp. Zdzisław Tomaszewicz, a w okresie 
od 17 września 2012 r.  do 10 grudnia 2015 r. Komendantem był mł. insp. Mariusz 
Ostapczuk 

(dowód: akta kontroli str. 4) 

II. Ocena kontrolowanej działalności2. 
W kontrolowanym okresie3 w Komendzie podejmowano działania mające na celu 
zapobieganie i przeciwdziałanie cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży, jednak 
nieprzeprowadzenie diagnozy zagrożeń, w tym analizy skali i przyczyn tego 
zjawiska, a także brak ewaluacji realizowanych działań spowodowały,  
że skuteczność tych działań w rzeczywistości nie była znana. 

W ramach działań profilaktycznych dotyczących ograniczania cyberprzemocy wśród 
dzieci i młodzieży funkcjonariusze KPP zorganizowali ogółem 329 spotkań dla 9.245 
uczestników, w trakcie których informowano m.in. o zasadach bezpiecznego 
korzystania z Internetu, odpowiedzialności prawnej za czyny popełnione w sieci,  
a także wskazywano miejsca dostępnej pomocy ofiarom cyberprzemocy.  Działania 
profilaktyczne w tym obszarze realizowane były w ramach zleconych  
do wykonania wojewódzkich programów profilaktyczno-informacyjnych 
opracowanych przez Komendę Wojewódzką Policji w Gorzowie Wlkp. (dalej: KWP). 
Komenda nie podejmowała natomiast współpracy z organami samorządu 
terytorialnego, organizacjami i instytucjami pozarządowymi w celu stworzenia  
i realizacji lokalnych programów prewencyjnych ukierunkowanych bezpośrednio na 
ujawnianie, zapobieganie i zwalczanie cyberprzemocy. 

                                                           
1 W okresie od 2 grudnia 2016 r. do 21 lutego 2017 r. p.o. Komendanta. 
2 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. 
3 Kontrolą objęto lata 2013-2016. 

Ocena ogólna 
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Funkcjonariusze Komendy prawidłowo zareagowali na zgłoszony przypadek 
cyberprzemocy, wszczynając dochodzenie, które jednak wskutek niewykrycia 
sprawcy zostało za zgodą prokuratora umorzone.  

W strukturze organizacyjnej KPP nie wyodrębniono komórki organizacyjnej 
zajmującej się profilaktyką, w tym analizą zjawiska cyberprzemocy, rozpoznaniem 
zagrożeń z tym związanych oraz walką z tym zjawiskiem. Główny ciężar realizacji 
działań profilaktycznych spoczywał na dwóch pracownikach Zespołu do Spraw 
Profilaktyki Społecznej, Prewencji Kryminalnej i Nieletnich. 

NIK zwraca uwagę na fakt, że dostępny w codziennej pracy Komendy system 
informatyczny System Wspomagania Dowodzenia (dalej: SWD) nie daje możliwości 
bieżącego wygenerowania statystyki zdarzeń o charakterze cyberprzestępczości  
i cyberprzemocy, w tym dotyczącej dzieci i młodzieży. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

KPP w Świebodzinie jest jednostką Policji4 właściwą na obszarze powiatu 
świebodzińskiego o powierzchni 937 km², zamieszkałego w 2015 r. przez 56,3 tys. 
mieszkańców, w skład którego wchodziło sześć gmin5.  

Problematyka cyberprzemocy6 wśród dzieci i młodzieży nie znalazła 
bezpośredniego odzwierciedlenia w dokumentach analitycznych i strategicznych 
przygotowywanych zarówno w KPP, jak i w jednostkach nadrzędnych, tj. KGP  
i KWP. W dokumentach tych znalazły się odniesienia do zjawiska 
cyberprzestępczości.  

(Dowód: akta kontroli str. 6-60) 

W Priorytetach i Zadaniach Priorytetowych Komendanta Głównego Policji na lata 
2016-2018 uwzględniono priorytet 2 Podniesienie skuteczności działań Policji  
w identyfikacji i zwalczaniu największych współczesnych zagrożeń w tym 
cyberprzestępczości. Zadania przewidziane do realizacji dla KWP w ramach  
ww. priorytetu zakładały intensyfikację prowadzenia form pracy operacyjnej  
w zakresie zwalczania cyberprzestępczości. W poprzedniej wersji dokumentu  
na lata 2013-2015 nie zawarto priorytetu dotyczącego cyberprzestępczości.  

(Dowód: akta kontroli str. 171-173) 

Na szczeblu KGP opracowana została Koncepcja działań Policji w zakresie 
profilaktyki społecznej na lata 2015-20187. Jak wskazano w ww. dokumencie,  
na potrzeby jego opracowania podjęte zostały prace diagnozujące obszary zagrożeń 
wskazane przez policjantów realizujących zadania z zakresu prewencji kryminalnej, 
na podstawie których cyberzagrożenia znalazły się wśród trzech najważniejszych 
obszarów zagrożeń, obok narkotyków i bezpieczeństwa w ruchu drogowym.  
W dokumencie tym zaproponowano rozwiązania organizacyjno-funkcjonalne mające 
na celu zwrócenie uwagi na potrzebę wzmocnienia realizacji przez Policję działań 
profilaktycznych na poziomie komend powiatowych, miejskich i rejonowych Policji 

                                                           
4 W ramach KPP w okresie objętym kontrolą nie funkcjonowały komisariaty / posterunki Policji. 
5 Tj.: Lubrza, Łagów, Skąpe, Szczaniec, Świebodzin oraz Zbąszynek. 
6 Cyberprzemoc (ang. Cyberbullying) to przemoc z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych – 
komunikatorów, czatów, stron internetowych, blogów, SMS-ów, MMS-ów. 
7 Do 2015 r. nie funkcjonował dokument o podobnym charakterze. 

Opis stanu 
faktycznego 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Lubrza_%28gmina_w_wojew%C3%B3dztwie_lubuskim%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81ag%C3%B3w_%28gmina_w_wojew%C3%B3dztwie_lubuskim%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sk%C4%85pe_%28gmina%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szczaniec_%28gmina%29
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oraz komisariatów Policji, mających wpływ na wzrost poczucia bezpieczeństwa 
społeczeństwa, inicjowanie i prowadzenie działań profilaktycznych przez Policję 
zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami ze strony lokalnej społeczności. 
Przewidziano, na poziomie komend powiatowych Policji, wydzielenie policjantów  
w liczbie stosownej do kategorii jednostki organizacyjnej Policji zajmujących się 
wyłącznie profilaktyką, współpracujących z innymi policjantami w jednostce oraz 
policjantami podległych komisariatów i posterunków. Jako strukturę docelową na 
poziomie komend powiatowych wskazano zespół lub sekcję o stanie liczbowym 
odpowiadającym kategorii jednostki organizacyjnej Policji. Wśród obszarów 
działania i zadań tych komórek organizacyjnych wymieniono m.in.:  

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

− 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. 174-181) 

W Planie działalności Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. na rok 
2016 przewidziano m.in. zadanie polegające na dostosowaniu aktywności Policji do 
zdiagnozowanych potrzeb w obszarze profilaktyki zagrożeń społecznych (w tym 
w obszarze przeciwdziałania patologiom społecznym i cyberzagrożeniom), 
w szczególności poprzez projektowanie, realizację, współorganizowanie 
z podmiotami poza policyjnymi przedsięwzięć profilaktycznych w tych obszarach, 
wskazanie wzorcowych i sprawdzonych programów, akcji itp., które mogą być 
wykorzystane przez inne jednostki. Jako komórkę odpowiedzialną za realizację tych 
zadań wskazano Wydział Prewencji KWP.  

W ww. planie założono również realizację celu dotyczącego podniesienia 
skuteczności działań Policji w identyfikacji i zwalczaniu największych współczesnych 
zagrożeń w tym cyberprzestępczości poprzez m.in.: monitorowanie czatów, grup 
dyskusyjnych, portali przeznaczonych dla nieletnich, w kierunku ujawniania 
przestępstw skierowanych przeciwko osobom poniżej 15. roku życia. Komórką 
odpowiedzialną za realizację tych zadań był Wydział d/w z Cyberprzestępczością 
KWP. 

 (Dowód: akta kontroli str. 182-186) 

Stosownie do przepisu § 30 ust. 1 pkt 18 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 Policji8 (dalej: zarządzenie nr 1041 Komendanta Głównego Policji) 
do zakresu działania komendy powiatowej Policji należy analizowanie zjawisk 
kryminogennych oraz rozpoznanych zagrożeń przestępczością, ze szczególnym 
uwzględnieniem zjawisk patologicznych dotyczących dzieci i młodzieży. 

W kontrolowanym okresie w KPP nie analizowano zjawiska cyberprzemocy  
i zagrożeń związanych z cyberprzemocą wśród dzieci i młodzieży, a także nie 
prowadzono diagnozy oczekiwań społecznych w tym zakresie.  

(Dowód: akta kontroli str. 5-60, 168-169, 187) 

                                                           
8 Zarządzenie to stanowi załącznik do obwieszczenia Komendanta Głównego Policji z dnia 25 czerwca 2013 r.  
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Komendanta Głównego Policji w sprawie szczegółowych 
zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji (Dz. Urz. 
KGP poz. 50, ze zm.). 
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Naczelnik Wydziału Prewencji wyjaśnił, że: KPP w Świebodzinie w latach 2013-2016 nie 

przeprowadzała analiz zjawiska cyberprzemocy i zagrożeń związanych z cyberprzemocą 
wśród dzieci i młodzieży, gdyż na naszym terenie nie odnotowaliśmy w tym zakresie 
zdarzeń i również nie otrzymaliśmy żadnych sygnałów wskazujących na rosnący problem w 
tym zakresie. W tym okresie brak było również wytycznych/poleceń z KWP oraz KGP 
odnośnie konieczności identyfikowania tego zjawiska. Problem cyberprzemocy jest 
zagrożeniem stosunkowo nowym i mało rozpoznanym, dlatego też rozważymy wspólnie z 
KWP, czy nie należałoby przy planowaniu kolejnych przedsięwzięć profilaktycznych w tym 
obszarze poprzedzić to szczegółową analizą tego zjawiska. 

(Dowód: akta kontroli str. 168-169) 

W latach 2013-2016 Komenda nie otrzymała zaleceń dotyczących konieczności 
prowadzenia analiz zjawiska cyberprzemocy oraz rozpoznawania zagrożeń z nim 
związanych od Komendanta Głównego Policji lub Komendanta Wojewódzkiego 
Policji w Gorzowie Wlkp.  

KGP ani KWP nie przekazywały również Komendzie żadnych wytycznych i zaleceń 
w celu wykonania zadań w ramach programu Bezpieczna+9.  

(Dowód: akta kontroli str. 61, 168-169) 

W badanym okresie KPP nie podejmowała współpracy na rzecz identyfikowania  
i analizy zjawiska cyberprzemocy, a także zwalczania i zapobiegania 
cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży, z organami administracji publicznej, 
organizacjami społecznymi oraz mediami, a także z innymi podmiotami 
zaangażowanymi w proces zapobiegania i przeciwdziałania cyberprzemocy wśród 
dzieci i młodzieży (Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Cyfryzacji, 
poradnie psychologiczno-pedagogiczne, straże miejskie). 

(Dowód: akta kontroli str. 61, 168-169) 

Naczelnik Wydziału Prewencji wyjaśnił, że: Nie podejmowaliśmy współpracy z innymi 

instytucjami ukierunkowanej na zjawisko cyberprzemocy, gdyż w trakcie realizacji innych 
zadań ten problem nie występował w sposób widoczny i na tle innych zagrożeń nie stanowił 
on takiego problemu który wymagałby osobnego zainteresowania. 

(Dowód: akta kontroli str. 168-169) 

Opracowane i zamieszczone na stronie internetowej10 Naukowej i Akademickiej 
Sieci Komputerowej11 (dalej: NASK) materiały dotyczące przeciwdziałania 
cyberprzemocy nie były wykorzystywane w działalności profilaktycznej prowadzonej 
przez KPP. Komenda wykorzystywała natomiast materiały profilaktyczne 
przekazane przez KWP w Gorzowie Wlkp., o których mowa w pkt. 2 wystąpienia 
pokontrolnego.  

(Dowód: akta kontroli str. 5, 170) 

W KPP w kontrolowanym okresie nie opracowano programu o charakterze 
prewencyjnym i profilaktycznym ukierunkowanego na ujawnianie, zapobieganie  
i zwalczanie cyberprzemocy w szczególności wśród dzieci i młodzieży, jak również 
nie podejmowano innych działań pozwalających na identyfikowanie cyberprzemocy 
wśród dzieci i młodzieży. Działanie profilaktyczne w tym obszarze realizowane były 
w oparciu o wytyczne i programy sporządzone przez KWP w Gorzowie Wlkp.  

                                                           
9 Program przyjęty uchwałą Rady Ministrów nr 89/2015 z 23 czerwca 2015 r. oraz rozporządzeniem Rady 
Ministrów z 23 czerwca 2015 r. w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 
organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – 
„Bezpieczna+” (Dz. U. poz. 972), dalej: Program Bezpieczna+. 
10 M.in. http://akademia.nask.pl/baza-wiedzy/publikacje.html, data dostępu 12 grudnia 2016 r. 
11 Instytut badawczy podległy Ministerstwu Cyfryzacji. 

http://akademia.nask.pl/baza-wiedzy/publikacje.html
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(Dowód: akta kontroli str. 5-60 , 63-158, 168-169) 

Naczelnik Wydziału Prewencji wyjaśnił, że: W KPP Świebodzin co roku cyklicznie 

realizowane są jedynie programy profilaktyczne ukierunkowane na bezpieczeństwo wśród 
dzieci i młodzieży opracowywane przez KWP. Brak własnego (lokalnego) programu w tym 
zakresie wynikał przede wszystkim z ograniczonych możliwości kadrowych, 
niedostatecznego zdiagnozowania tego obszaru oraz braku wytycznych/poleceń z KWP 
oraz KGP odnośnie konieczności opracowywania takich programów. 

(Dowód: akta kontroli str. 168-169)  

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. 
Również żaden funkcjonariusz Komendy nie miał przypisanych do zakresu swoich 
obowiązków problematyki związanej z cyberprzemocą.  

Zgodnie z postanowieniami regulaminu organizacyjnego KPP do zadań Wydziału 
Prewencji, należało m.in.:  

− inicjowanie oraz organizowanie i podejmowanie działań mających zapobiegać 
popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym  
i współdziałanie w tym zakresie z zainteresowanymi organami państwowymi, 
samorządowymi i organizacjami społecznymi oraz mediami, 

− inspirowanie działań prewencyjnych oraz wykonywanie niezbędnych czynności 
zapewniających realizację programów prewencyjnych ukierunkowanych  
na zapewnienie mieszkańcom powiatu poczucia bezpieczeństwa i porządku  
w miejscach publicznych, 

− wykonywanie czynności profilaktyczno-wychowawczych i edukacyjnych  
w zakresie zwiększenia świadomości i odpowiedzialności mieszkańców 
powiatu na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa. 

Do zadań Wydziału Kryminalnego należało m.in.: 

− podejmowanie działań w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i ujawniania 
przestępstw oraz ich sprawców, 

− opracowywanie analiz struktury, dynamiki i geografii przestępczości w celu 
dokonywania ocen skuteczności podejmowanych działań zapobiegawczych  
i wykrywczych oraz zwiększenia efektywności zwalczania przestępstw 
kryminalnych, 

− zapobieganie i zwalczanie przestępczości nieletnich. 

Faktycznie tematem cyberprzemocy zajmował się Zespół do Spraw Profilaktyki 
Społecznej, Prewencji Kryminalnej i Nieletnich KPP (dwa etaty) oraz na zasadzie 
uzupełnienia Rewir Dzielnicowych (15 etatów)12 - komórki znajdują się w Wydziale 
Prewencji KPP. 

(dowód: akta kontroli str. 62) 

 

 

                                                           
12

 W opracowanych na podstawie § 38 ust. 1 zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 

2016 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych  planach 
działania priorytetowego nie ujmowano zagrożenia związanego z cyberprzemocą i nie określano kierunków 
działań profilaktycznych w walce z cyberprzemocą. 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono nieprawidłowość polegającą na niedokonywaniu diagnozy zagrożeń 
związanych z cyberprzemocą oraz analiz występowania tego zjawiska wśród dzieci i 
młodzieży.  

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 Policji w 
zakresie działania Komendy, jest analizowanie zjawisk kryminogennych oraz 
rozpoznanych zagrożeń przestępczością, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk 
patologicznych dotyczących dzieci i młodzieży. 

(Dowód: akta kontroli str. 5-60, 168-169) 

Komendant Powiatowy Policji wyjaśnił, że: W mojej ocenie w KPP w Świebodzinie w 

latach 2013-2016 nie analizowano zjawiska cyberprzemocy i rozpoznanych zagrożeń 
związanych z cyberprzemocą wśród dzieci  i młodzieży z uwagi na stosunkowo marginalny 
charakter tych zdarzeń oraz brak wiążących wytycznych lub poleceń z KWP lub KGP w tym 
zakresie. Natomiast zdaję sobie sprawę, że problem cyberprzemocy nie jest zjawiskiem 
dostatecznie rozpoznanym i brak zgłoszeń na Policję wcale nie świadczy o faktycznym 
braku występowania tego zjawiska. Przy projektowaniu kolejnych przedsięwzięć 
profilaktycznych w tym obszarze rozważymy przeprowadzenie analizy tego zjawiska. 

(Dowód: akta kontroli str. 187) 

Cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży nie była przedmiotem opracowań  
o charakterze systemowym w KPP. Nie opracowano programu o charakterze 
prewencyjnym i profilaktycznym ukierunkowanym na zapobieganie, ujawnianie  
i zwalczanie cyberprzemocy w szczególności wśród dzieci i młodzieży. Nie 
podejmowano również samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami działań  
w celu identyfikacji i analizy skali oraz przyczyn tego zjawiska. W konsekwencji 
Komenda nie dysponowała rzetelną wiedzą o skali i charakterystyce zjawiska 
cyberprzemocy na terenie powiatu, co mogło nie sprzyjać skutecznym działaniom na 
rzecz zapobiegania lub zwalczania tego zjawiska. 

2. Prawidłowość i skuteczność podejmowanych działań 
profilaktycznych. 

W roku szkolnym 2015/2016 na terenie powiatu funkcjonowało 20 szkół 
podstawowych, osiem gimnazjów oraz 14 szkół ponadgimnazjalnych i policealnych. 
Liczba uczniów wynosiła: w szkołach podstawowych – 3.820, w gimnazjach – 1.606, 
w zasadniczych szkołach zawodowych – 522, w liceach ogólnokształcących – 585, 
w technikach i ogólnokształcących szkołach artystycznych – 874, w szkołach 
policealnych - 5013.  

W kontrolowanym okresie funkcjonariusze KPP zorganizowali ogółem 329 spotkań 
dla 9.245 uczestników (uczniów i nauczycieli wszystkich szkół podstawowych  
i gimnazjów), z tego 90 spotkań dla 3.044 uczestników w 2013 r., 102 spotkania dla 
2.637 uczestników w 2014 r., 58 spotkań dla 1.320 uczestników w 2015 r. oraz 79 
spotkań dla 2.244 uczestników w 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 63-158) 

Ww. działania profilaktyczne w poszczególnych latach objętych kontrolą odbywały 
się w szczególności w ramach corocznych (edycja 2013, 2014, 2015 oraz 2016 rok) 
wojewódzkich programów prewencyjnych: „Lupo” (adresowany do uczniów szkół 

                                                           
13 Dane statystyczne na podstawie opracowania Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze: 
http://zielonagora.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_lubuskie/portrety_powiatow/powiat_swiebodzinski.pdf 
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podstawowych) oraz „Bezpieczne Gimnazjum” (adresowany do uczniów 
gimnazjum). Autorem powyższych programów była KWP w Gorzowie Wlkp.  
W ramach ww. programów policjanci spotykali się z uczniami szkół podstawowych  
i gimnazjów. Omawiane w trakcie ww. spotkań zagadnienia obejmowały m.in. 
problematykę związaną z cyberprzemocą (przeciwdziałanie cyberprzemocy, aspekty 
prawne cyberprzestępczości). I tak, przykładowo: 

 w trakcie spotkań organizowanych dla uczniów szkół podstawowych  
w ramach programu „Lupo” policjanci udzielali uczniom następujących 
wskazówek dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu:  
- W Internecie używaj Nicka zamiast imienia i nazwiska, - nie umieszczaj 
swoich zdjęć w sieci, - pamiętaj, że ten kto jest po drugiej stronie kabla nie musi 
być tym kim mówi że jest, - gdy coś cię zaniepokoi lub sprawi że poczujesz się 
skrępowany powiedz o tym komuś dorosłemu, - nie podawaj nikomu swoich 
haseł, trudne do odgadnięcia hasło powinno składać się  
z dużych i małych liter oraz cyfr; 

 w trakcie spotkań organizowanych dla uczniów gimnazjów w ramach programu 
„Bezpieczne Gimnazjum” policjanci informowali uczniów  
o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w wirtualnym świecie oraz 
odpowiedzialności prawnej za czyny karalne popełnione w sieci, a także 
wskazywali miejsca dostępnej i realnej pomocy ofiarom cyberprzestępczości 
(Policja, helpline.org.pl, Fundacja Dzieci Niczyje, NASK); 

 corocznie organizowano tzw. „Dzień Bezpiecznego Internetu” (w lutym każdego 
roku) pod hasłem: „Serfuję. Respektuję” – w roku 2013, „Razem tworzymy 
lepszy Internet” – w latach 2014-2015, „Lepszy Internet zależy od Ciebie” – w 
roku 2016. W ramach tego przedsięwzięcia policjanci realizowali m.in. 
spotkania profilaktyczne, apele oraz konkursy przedmiotowe. 

(dowód: akta kontroli str. 63-158) 

Skuteczność działalności Komendy w obszarze działań profilaktycznych mających 
na celu zapobieganie i przeciwdziałanie cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży nie 
była przedmiotem ewaluacji. 

 (dowód: akta kontroli str. 159, 168-169) 

Naczelnik Wydziału Prewencji wyjaśnił, że: Brak ewaluacji prowadzonych przez nas 

działań profilaktycznych w obszarze cyberprzemocy wynikał z trudności w dokonaniu 
rzetelnej i wiarygodnej oceny realizowanych przedsięwzięć (brak mierników).  

(dowód: akta kontroli str. 168-169) 

W okresie objętym kontrolą nie były planowane szkolenia z zakresu profilaktyki  
i przeciwdziałania cyberprzemocy dla funkcjonariuszy KPP. Funkcjonariusze nie 
uczestniczyli w konferencjach, szkoleniach w zakresie cyberprzemocy wśród dzieci  
i młodzieży. 

(dowód: akta kontroli str. 160, 168-169) 

Naczelnik Wydziału Prewencji wyjaśnił, że: Z uwagi na specyfikę i złożoność zjawiska 

cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży dostrzegam konieczność przeszkolenia 
funkcjonariuszy zaangażowanych w realizację przedsięwzięć profilaktycznych w tym 
obszarze. Dotychczasowy brak szkoleń w zakresie doskonalenia umiejętności 
profilaktycznych policjantów zajmujących się zagadnieniami cyberprzemocy, było 
podyktowany w szczególności brakiem zdiagnozowania tego zjawiska jako potrzeby 
szkoleniowej. 

(dowód: akta kontroli str. 168-169) 
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Podczas prowadzonych zajęć profilaktycznych dotyczących cyberprzemocy 
wykorzystywane były publikacje i materiały otrzymane z KWP w Gorzowie Wlkp. 
dotyczące ww. wojewódzkich programów profilaktycznych, a w szczególności: 
materiały video (spoty, filmy, scenariusze zajęć, prezentacje multimedialne), „Szkoła 
Bezpieczna w Sieci” (przygotowany przez Fundację Dzieci Niczyje, saferinternet.pl, 
Fundację Orange), „Zajęcia Edukacyjne STOP cyberprzemocy” (przygotowany 
przez Fundację Dzieci Niczyje, Save the children Sweden, Fundację Grupy TP), 
„Akademia Orange dla Bibliotek” Pakiet „Bezpieczny Internet” (przygotowany przez 
Fundację Dzieci Niczyje, Fundację Orange i Stowarzyszenie Bibliotek Polskich) oraz 
poradniki książkowe „Bezpieczeństwo Dzieci ONLINE. 

(dowód: akta kontroli str. 170) 

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

1. Komenda podejmowała wprawdzie w znacznym zakresie działania profilaktyczne 
dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania zjawisku cyberprzemocy wśród dzieci 
i młodzieży, jednak wskutek niedokonywania diagnoz i analiz zjawiska 
cyberprzemocy, a zwłaszcza ewaluacji podejmowanych działań, ich skuteczność 
nie była znana. 

2. Zdaniem NIK, niezaplanowanie szkoleń dla funkcjonariuszy KPP w zakresie 
cyberprzemocy może wpływać na brak odpowiedniego przygotowania 
funkcjonariuszy do prowadzenia działań profilaktycznych w zakresie 
cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży i w znaczącym stopniu utrudniać 
rzetelną realizację działań w tym zakresie. 

W badanym okresie funkcjonariusze Komendy podejmowali działania profilaktyczne 
dotyczące cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży. Zorganizowali ogółem 329 
spotkań dla 9.245 uczestników, których przedmiotem była problematyka 
cyberprzemocy. Jednak niedokonywanie analiz skali tego zjawiska oraz brak 
ewaluacji realizowanych działań powodowało, że skuteczność tych działań 
w rzeczywistości nie była znana. W planach szkoleń funkcjonariuszy nie ujęto 
szkoleń w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania cyberprzemocy.  

3. Prawidłowość i skuteczność reakcji na stwierdzone akty 
cyberprzemocy. 

W okresie objętym kontrolą do KPP wpłynęło jedno zawiadomienie złożone w dniu 
20 czerwca 2014 r. przez rodzica o podejrzeniu popełnienia przestępstwa  
w zakresie cyberprzemocy (art. 267 § 1 Kodeksu karnego14 – włamanie na konto  
Facebook oraz zamieszczenie na profilu nieobyczajnych zdjęć i wulgaryzmów) na 
szkodę nieletniego. Na podstawie ww. zawiadomienia w dniu 24 czerwca 2014 r. 
wszczęto dochodzenie, które w dniu 18 września 2014 r. zostało umorzone wobec 
niewykrycia sprawcy. Postanowienie o umorzeniu zostało zatwierdzone w dniu 22 
września 2014 r. przez prokuratora. Zawiadamiający nie złożył zażalenia na 
przedmiotowe postanowienie o umorzeniu dochodzenia. 

 (dowód: akta kontroli str. 161-162) 

W badanym okresie nie prowadzono postępowań związanych z popełnieniem 
wykroczenia związanego z cyberprzemocą wśród nieletnich – nie wpłynęło żadne 
zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia w powyższym zakresie. 

                                                           
14 Ustawa z dnia 6 sierpnia 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137, ze zm.). 
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Nie wpłynęły również żadne ustne ani pisemne skargi przyjęte na żądanie 
pokrzywdzonego w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego w 
zakresie cyberprzemocy.  

(dowód: akta kontroli str. 163-164) 

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

(dowód: akta kontroli str. 165) 

System Wspomagania Dowodzenia służący do ewidencjonowania przez dyżurnych 
przypadków zgłoszeń o możliwości popełnienia przestępstwa/wykroczenia, nie 
posiada zakładek w słownikach kategorii zdarzeń dotyczących cyberprzestępczości, 
w związku z czym nie daje możliwości wygenerowania takich zdarzeń. Przestępstwa 
o tym charakterze były rejestrowane z dostępnymi kwalifikacjami czynów 
zabronionych znajdujących się w ww. systemie15. 

(dowód: akta kontroli str. 166) 

Działalność Komendy w zakresie cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży nie była  
w okresie objętym kontrolą przedmiotem nadzoru lub kontroli ze strony Komendanta 
Głównego Policji lub Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp.  

(dowód: akta kontroli str. 167) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 

stwierdzono nieprawidłowości.  

NIK zwraca uwagę, że dostępny w codziennej pracy Komendy system 
informatyczny SWD nie daje możliwości bieżącego 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. 

Funkcjonariusze Komendy prawidłowo zareagowali na zgłoszony przypadek 
cyberprzemocy. Nie zostały wprowadzone odrębne procedury wewnętrzne służące 
ujawnianiu przypadków cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży. Działalność 
Komendy w zakresie cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży nie była w okresie 
kontrolowanym objęta nadzorem lub kontrolą KGP i KWP.  

IV. Wniosek 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli16, 
wnosi o prowadzenie działalności profilaktycznej w obszarze przeciwdziałania 
cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży, w oparciu o rzetelną diagnozę skali  
i charakterystyki tego zjawiska, uwzględniającą podejmowanie czynności 
ewaluacyjnych, pozwalających na ocenę skuteczności  realizowanych działań. 

                                                           
15

 Przestępstwa dotyczące cyberprzestępczości mogły być rejestrowane wg dostępnych kwalifikacji 

czynów zabronionych: przestępstwo/Kryminalne/inne, przestępstwo/Przeciwko życiu i zdrowiu-
/groźby karalne. 
16

 Dz. U. z 2017 r. poz. 524. 
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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 Zielonej Górze. 

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

 

Zielona Góra, dnia 10 kwietnia 2017 r.  

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Zielonej Górze 

Kontroler Dyrektor 
Zbysław Dobrowolski Mariusz Kniat 

doradca prawny 
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