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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 

Kontrolerzy 1. Mariusz Kniat, doradca prawny, upoważnienie do kontroli nr LZG/10/2017 z dnia 
1 lutego 2017 r. 

2. Tomasz Przybysz, inspektor k.p., upoważnienie do kontroli nr LZG/15/2017 z dnia 
20 lutego 2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp. (dalej: Komenda lub KWP) 
ul. Kwiatowa 10, 66-400 Gorzów Wlkp. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Komendantem Wojewódzkim Policji w Gorzowie Wlkp. od 3 lutego 2016 r. jest 
inspektor Jarosław Janiak (dalej: Komendant Wojewódzki). Poprzednio, w okresie od 
25 grudnia 2015 r. do 2 lutego 2016 r. p.o. Komendanta Wojewódzkiego był inspektor 
Sebastian Banaszak, a w okresie od 14 lutego 2012 r. do 24 grudnia 2015 r. funkcję 
Komendanta Wojewódzkiego pełnił nadinspektor Ryszard Wiśniewski. 

(dowód: akta kontroli str. 5) 

II. Ocena kontrolowanej działalności1
. 

W KWP i jednostkach podległych podejmowano na szeroką skalę działania mające 
na celu zapobieganie i przeciwdziałanie cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży, 
jednak nieprzeprowadzenie diagnozy zagrożeń, w tym analizy skali i przyczyn tego 
zjawiska oraz brak ewaluacji realizowanych działań spowodowały, że skuteczność 
tych działań w rzeczywistości nie była znana. 

Realizacji zadań profilaktycznych w tym obszarze sprzyjało nawiązanie współpracy 
z organami władzy publicznej, instytucjami i organizacjami społecznymi 
zaangażowanymi w przeciwdziałanie temu zjawisku. Pozytywnie należy również 
ocenić prowadzenie wspólnie z lokalnymi mediami akcji edukacyjno-informacyjnych 
dotyczących zapobiegania i przeciwdziałania cyberprzemocy. 

W kontrolowanym okresie2 funkcjonariusze KWP nie prowadzili spraw z zakresu 
cyberprzemocy wśród nieletnich (z uwagi na brak zawiadomień). Przedmiotowe 
sprawy, zgodnie z właściwością, prowadzone były w jednostkach podległych KWP.  

NIK zwraca uwagę na fakt, że dostępne w codziennej pracy KWP systemy 
informatyczne, tj. System Elektronicznej Sprawozdawczości w Policji (SESPOL), 
Krajowy System Informacyjny Policji (KSIP) i System Wspomagania Dowodzenia 
(SWD) nie dają możliwości bieżącego wygenerowania statystyki zdarzeń 
o charakterze cyberprzestępczości i cyberprzemocy, w tym dotyczącej dzieci 
i młodzieży. 

                                                           
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo 
stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według 
proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego 
obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 
2
 Kontrolą objęto lata 2013-2016. 

Ocena ogólna 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

Problematyka cyberprzemocy3 wśród dzieci i młodzieży nie znalazła 
bezpośredniego odzwierciedlenia w dokumentach analitycznych i strategicznych 
przygotowywanych w KWP.  

W dokumentach analitycznych i strategicznych opracowywanych przez KGP i KWP 
znalazły się natomiast odniesienia do zjawiska cyberprzestępczości.  

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 6-8) 

Na szczeblu KGP opracowana została Koncepcja działań Policji w zakresie 
profilaktyki społecznej na lata 2015-20184. 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 mających wpływ na wzrost poczucia bezpieczeństwa 
społeczeństwa. Komendom wojewódzkim – wg założeń tego dokumentu – 
przypisano dwie funkcje, tj.: nadzorczo-koordynacyjną nad strukturami powiatowymi 
profilaktyki społecznej oraz wykonawczą m.in. w następujących obszarach działań: 

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

 pozyskiwanie partnerów poza policyjnych do udziału w zainicjowanych 
i realizowanych przedsięwzięciach profilaktycznych; 

 opiniowanie propozycji przedsięwzięć prewencyjnych z zakresu profilaktyki 
społecznej przedstawionych przez podmioty poza policyjne; 

 adaptowanie, koordynowanie bądź wdrażanie przedsięwzięć z zakresu 
profilaktyki społecznej zleconych przez podmioty centralne; 

 współpraca z samorządami, administracją rządową i organizacjami 
pozarządowymi w tym w zakresie. 

Jako strukturę docelową na poziomie komend wojewódzkich wskazano zespół lub 
sekcję profilaktyki społecznej współpracujący/ą z policjantami z komend 
miejskich/powiatowych.  

                                                           
3 Cyberprzemoc (ang. Cyberbullying) to przemoc z użyciem technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych – komunikatorów, czatów, stron internetowych, blogów, SMS-ów, MMS-ów. 
4 Do 2015 r. nie funkcjonował dokument o podobnym charakterze. 

Opis stanu 
faktycznego 
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 (dowód: akta kontroli str. 9-16) 

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 i 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 jest Wydział d/w z Cyberprzestępczością 
KWP. 

Informację dotyczącą realizacji ww. zadań przedstawiono w pkt. 2 wystąpienia 
pokontrolnego. 

(dowód: akta kontroli str. 17-21) 

Opracowywane przez Wydział Prewencji KWP w Gorzowie Wlkp. coroczne 
Sprawozdania z zakresu rozpoznania i profilaktycznej pracy Policji na rzecz 
zapobiegania demoralizacji nieletnich oraz patologii społecznej5 zawierały 
informację statystyczną dotyczącą skali zjawiska cyberprzemocy (dane dotyczyły 
ogółu zdarzeń związanych z cyberprzemocą bez wyodrębniania cyberprzemocy 
wśród dzieci i młodzieży) oraz wskazywały przedsięwzięcia profilaktyczne 
przeciwdziałające temu zjawisku (m.in.: wojewódzkie programy edukacyjno-
informacyjne „Lupo” oraz „Bezpieczne Gimnazjum”, Międzynarodowy Dzień 
Bezpiecznego Internetu, Seminarium szkoleniowe „Cyberprzemoc, Bezpieczeństwo 
w Cyberprzestrzeni”).  

Poza wyżej wymienionymi ogólnymi opracowaniami, w latach 2013-2016 w KWP nie 
prowadzono udokumentowanych analiz oraz nie sporządzano raportów (diagnoz) 
określających skalę, przyczyny oraz charakterystykę cyberprzemocy wśród dzieci 
i młodzieży. W tym zakresie (identyfikacja zjawiska cyberprzemocy) nie 
współpracowano z innymi (pozapolicyjnymi) podmiotami zaangażowanymi w proces 
zapobiegania i przeciwdziałania cyberprzemocy (w tym: z organami administracji 
publicznej, organizacjami społecznymi, mediami).  

(dowód: akta kontroli str. 22-79) 

Stosownie do przepisu § 29 ust. 1 pkt 14 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 Policji6 (dalej: zarządzenie nr 1041 Komendanta Głównego Policji) 
do zakresu działania komendy wojewódzkiej Policji należy analizowanie zjawisk 
kryminogennych, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk patologicznych 

                                                           
5 Część opisowa do formularza III/6. 
6 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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dotyczących dzieci i młodzieży oraz opracowywanie i wdrażanie programów 
przeciwdziałania tym zjawiskom. 

W okresie objętym kontrolą (lata 2013 – 2016), KGP nie przekazywała KWP 
w Gorzowie Wlkp. żadnych wytycznych, zaleceń będących efektem realizacji zadań 
w ramach programu Bezpieczna+ mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie 
cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży, a także wytycznych/zaleceń w zakresie 
postępowania ze zdarzeniami dotyczącymi cyberprzemocy wśród małoletnich.  

Również Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp. nie przekazywał 
wytycznych/zaleceń w zakresie postępowania ze zdarzeniami dotyczącymi 
cyberprzemocy wśród małoletnich do podległych jednostek organizacyjnych 
(komend miejskich/powiatowych). 

(dowód: akta kontroli str. 78-81) 

KWP w celu zapobiegania i przeciwdziałania cyberprzemocy dzieci i młodzieży, 
w latach 2013-2016 współpracowała m.in. z następującymi podmiotami.: Lubuskim 
Urzędem Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp., Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym 
w Gorzowie Wlkp., Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp., szkołami podstawowymi, 
gimnazjami, liceami z terenu województwa Lubuskiego, Stowarzyszeniem „Spójrz 
Inaczej”, a także z fundacjami: „Contra Crimen”, Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy” i „Dzieci Niczyje” oraz z lokalnymi mediami. 

Współpraca z ww. podmiotami dotyczyła m.in.: 

 działań w ramach corocznych programów „Lupo” (spotkania profilaktyczne 
w klasach IV szkół podstawowych o tematyce dotyczącej cyberprzemocy 
w ramach których wręczano dzieciom podkładki pod mysz komputerową 
z radami dotyczącymi bezpieczeństwa on-line, oraz Wojewódzki Turniej Wiedzy 
o Bezpieczeństwie pn. „Bezpieczne wakacje z Lupo”) i „Bezpieczne Gimnazjum” 
(spotkania profilaktyczne w klasach II, tematyka spotkań związana m.in. 
z cyberprzemocą),  

 obchodów Międzynarodowego Dnia Bezpiecznego Internetu (odbywające się 
w szkołach debaty, spotkania, happeningi),  

 przeprowadzenia konkursu na spot telewizyjny pn. „Jestem e-ambasadorem 
w Sieci” (uczniowie klas gimnazjalnych za pośrednictwem szkół z województwa 
Lubuskiego przesyłali spoty dotyczące cyberprzemocy), 

 realizacji działań prewencyjnych pn. „Wioska Policyjna” podczas Przystanku 
Woodstock polegających na rozdawaniu ulotek dotyczących cyberprzemocy, 

 realizacji w roku 2013 i 2014 IV i V edycji Projektu Działań Profilaktycznych pn. 
„Obejrzałem Problem”. W ramach Projektu odbyły się debaty z udziałem 
ekspertów (policjant, psycholog, terapeuta), połączone z projekcją filmów 
związanych między innymi z problematyką cyberprzemocy. W roku 2016 
kontynuując działania zrealizowano VI edycję Projektu, 

 realizacji w 2014 r. seminarium szkoleniowego pn. „Zagrożenia w Internecie – jak 
edukować dzieci i młodzież? Nowe zjawiska, nowe zagrożenia i sposoby 
reagowania”. Wykładowcą był koordynator Działu Edukacji Fundacji „Dzieci 
Niczyje” oraz realizator dziecięcego projektu Sieciaki.pl. Ponadto w trakcie 
seminarium ekspert Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Gorzowie Wlkp., przedstawił temat związany z aspektami prawnymi 
cyberprzemocy, a także przestępstwami cyberprzemocowymi w województwie 
Lubuskim w ujęciu policyjnych statystyk. W Seminarium wzięło udział 



 

6 

67 policjantów KPP/KMP województwa Lubuskiego i KWP w Gorzowie Wlkp., 
w tym 2 policjantów Wydziału Prewencji KWP, 

 zorganizowania w 2015 r. w ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej” 
dla realizatorów programu „Bezpieczne Gimnazjum” trzydniowego seminarium 
szkoleniowego pn. „Cyberprzemoc, Bezpieczeństwo w Cyberprzestrzeni”. 
Eksperci Fundacji „Dzieci Niczyje” oraz psychologowie ze Stowarzyszenia 
„Spójrz Inaczej” zaprezentowali na warsztatach treści związane z głównymi 
zagrożeniami, które spotykają młodych w Internecie. Przedstawione zostały 
materiały i nowe treści, które warto wykorzystywać w ramach spotkań 
z gimnazjalistami oraz sposoby pomocy ofiarom cyberprzemocy i rolę świadków 
w zdarzeniach cyberprzemocowych. W seminarium udział wzięło 25 policjantów 
KPP/KMP województwa Lubuskiego i KWP w Gorzowie Wlkp., w tym 
5 policjantów Wydziału Prewencji KWP, 

 zorganizowania w 2016r. odprawy dla specjalistów ds. profilaktyki społecznej 
komend powiatowych/ miejskich Policji województwa Lubuskiego „Nowe 
cyberzagrożenia – nowe wyzwania” którą przeprowadził pracownik 
Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. W odprawie udział 
wzięło 21 policjantów KPP/KWP województwa Lubuskiego i KWP w Gorzowie 
Wlkp., w tym 2 policjantów Wydziału Prewencji KWP. 

W wyniku współpracy przeprowadzono szereg działań o charakterze 
profilaktycznym (spotkania z uczniami, konkursy, pogadanki), które opisane zostały 
w punkcie 2. niniejszego wystąpienia. 

W prowadzonej działalności profilaktycznej Wydział Prewencji KWP w Gorzowie 
Wlkp. wykorzystywał m.in. opracowane i zamieszczone w 2015 r. na stronie 
internetowej NASK materiały w postaci poradnika „Kompendium dla rodziców 
i profesjonalistów Bezpieczeństwo Dzieci online”. Informacje dotycząca pozostałych 
materiałów wykorzystywanych w działalności profilaktycznej przedstawiono 
w punkcie 2. wystąpienia pokontrolnego. 

(dowód: akta kontroli str 22-77,82-83) 

W KWP w Gorzowie Wlkp. zadania z zakresu cyberzagrożeń przydzielone zostały 
Zespołowi Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii w Wydziale Prewencji KWP 
(w zakresie profilaktyki społecznej) oraz Wydziałowi dw. z Cyberprzestępczością 
KWP (w zakresie operacyjno-rozpoznawczym). 

Do zadań Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii w Wydziale 
Prewencji KWP należy m.in.: 

 rozpoznawanie czynników determinujących przestępczość i zjawiska patologii 
społecznej, analizowanie przyczyn innych procesów kryminogennych oraz 
wypracowywanie i wdrażanie działań zapobiegawczych, 

 podejmowanie działań zmierzających do tworzenia modelowych rozwiązań 
w zakresie profilaktyki społecznej, propagowanie sposobów ograniczania oraz 
zapobiegania przestępczości i zjawiskom kryminogennym, 

 budowanie i wdrażanie programów profilaktycznych oraz monitorowanie 
i ewaluacja ich skuteczności i efektywności, 

 wykonywanie zadań w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości 
nieletnich oraz podejmowanie działań na rzecz małoletnich. 

W ww. Zespole służbę pełniło 5 funkcjonariuszy, z których jeden – na stanowisku 
eksperta zajmuje się cyberprzemocą. Do zakresu jego działań należy m.in.:  
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 przygotowywanie propozycji przedsięwzięć profilaktycznych, 

 ocena efektywności zrealizowanych działań profilaktycznych, 

 realizacja i koordynowanie przedsięwzięć krajowych z zakresu profilaktyki, 

 projektowanie i realizacja przedsięwzięć w zakresie profilaktyki społecznej, 

 opracowywaniu okresowych sprawozdań z zakresu nadzorowanej problematyki, 

 nadzorowanie i wsparcie merytoryczne podległych jednostek organizacyjnych 
Policji w obszarze profilaktyki społecznej i zagrożeń między innymi 
cyberprzestępczością. 

Do zadań powołanego w dniu 1 lutego 2015 r. Wydziału do Walki 
z Cyberprzestępczością KWP w Gorzowie Wlkp. należy m.in.:  

 uzyskiwanie informacji o przestępstwach popełnianych w sieciach lub 
z wykorzystaniem sieci teleinformatycznych oraz o ich sprawcach, 

 prowadzenie ukierunkowanego rozpoznania w sieci Internet na potrzeby własne 
zgodnie z aktualnymi potrzebami oraz pod kątem zagrożeń o charakterze 
masowym na terenie kraju, 

 prowadzenie form pracy operacyjnej, 

 bezpośredni udział w realizacji czynności służbowych w wybranych sprawach, 

 współpraca z administratorami i właścicielami sieci komputerowych, 

 pozyskiwanie na potrzeby własne bilingów telefonicznych oraz logowań 
komputerów, a także ustalanie abonentów numerów telefonii stacjonarnej 
i komórkowej, 

 współpraca z NASK, CERT, WWZC KGP, providerami Internetu oraz innymi 
podmiotami i organizacjami w zakresie rozpoznania i zwalczania 
cyberprzestępczości komputerowej, 

 wyszukiwanie i analiza informacji z policyjnych i poza policyjnych baz danych 
oraz źródeł otwartych, 

 prowadzenie czynności analitycznych w obszarze przestępczości komputerowej 
w zakresie statystyki, trendów w przestępczości, 

 dokonywanie ustaleń informatycznych oraz pocztowych na potrzeby jednostek 
garnizonu lubuskiego, 

 pomoc jednostkom i komórkom organizacyjnym Policji w procesowym 
zabezpieczaniu sprzętu komputerowego, telekomunikacyjnego, nośników 
pamięci itp. 

W Wydziale służbę pełniło 10 funkcjonariuszy (Naczelnik, 3 ekspertów, 2 
specjalistów, 3 detektywów i 1 referent). 

W okresie od 9 września 2014 r. do czasu powołania ww. Wydziału, w strukturze 
KWP w Gorzowie Wlkp. w ramach Wydziału Wywiadu Kryminalnego KWP 
funkcjonował Zespół do Walki z Cyberprzestępczością, w skład którego wchodziło 
4 funkcjonariuszy. Zadania ww. Zespołu były analogiczne jak powstałego w 2015 
roku Wydziału. 

Przed 9 września 2014 r. cyberprzestępczością w ograniczonym zakresie zajmował 
się Wydział Techniki Operacyjnej. Do jego zadań należało m.in. prowadzenie 
ustaleń telekomunikacyjnych i internetowych na potrzeby jednostek policji garnizonu 
lubuskiego takich jak ustalanie właścicieli domen, adres e-mail, komunikatorów. 
Zajmowało się tym 2 funkcjonariuszy. 
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Wydział do Walki z Cyberprzestępczością KWP w Gorzowie Wlkp. w odniesieniu do 
cyberprzemocy dzieci i młodzieży podejmuje działania związane z przestępstwami 
dotyczącymi udostępniania plików o treści pornograficznej z udziałem małoletnich 
albo treści pornograficzne związane z prezentowaniem przemocy oraz wyszukuje 
ogłoszeń w których dorosły nawiązuje kontakt z małoletnim poniżej 15. lat w celu 
obcowania płciowego.  

 (dowód: akta kontroli str.  84-97) 

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 przepisem § 29 ust. 1 pkt 14 ww. zarządzenia nr 1041 Komendanta 
Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r., do zakresu działania Komendy należy 
analizowanie zjawisk kryminogennych, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk 
patologicznych dotyczących dzieci i młodzieży oraz opracowywanie i wdrażanie 
programów przeciwdziałania tym zjawiskom. 

Naczelnik Wydziału Prewencji KWP wyjaśnił, że: W latach 2013-2016 faktycznie nie 

dokonywano odrębnych, udokumentowanych analiz dotyczących zjawiska cyberprzemocy 
i rozpoznanych zagrożeń związanych z cyberprzemocą wśród dzieci i młodzieży. 
Problematyka cyberprzemocy jest jednym z wielu negatywnych zjawisk z jakimi może się 
spotkać młodzież, a niewielka ilość zdarzeń przestępczych w tym obszarze wskazuje, że nie 
jest ona kluczowa. W tym okresie brak było również wytycznych/poleceń z KGP odnośnie 
konieczności identyfikowania tego zjawiska.  

Natomiast mam świadomość, że bez dokładnej i rzetelnej analizy tego zjawiska może 
być to obszar dość mocno nierozpoznany, a prowadzone działania profilaktyczne nie 
w pełni skuteczne. W związku z powyższym postaramy się w najbliższym czasie rozważyć 
przeprowadzenie odrębnych analiz (diagnoz) dotyczących skali i charakterystyki zjawiska 
cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży. 

(dowód: akta kontroli str. 17-79) 

W ww. sprawie Komendant Wojewódzki Policji wyjaśnił m.in., że pomimo braku 
analizy KWP czerpała wiedzę o skali cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży m.in. 
z policyjnych baz danych, powszechnie dostępnych publikacji o skali tego zjawiska, 
a także z bieżących kontaktów z podmiotami zaangażowanymi w zapobieganie 
i przeciwdziałanie zjawisku cyberprzemocy. Zatem brak tych analiz nie był 
przeszkodą do prowadzenia adekwatnych do skali zjawiska przedsięwzięć 
zapobiegawczych. Ponadto Komendant wyjaśnił, że: Z pewnością bardzo pomocnymi 

byłyby opracowania poparte badaniami naukowymi, jakie powstały np. w odniesieniu do 
uzależnień od alkoholu czy substancji psychoaktywnych jednakże póki, co nie dysponujemy 
takimi materiałami w odniesieniu do województwa lubuskiego. W ramach współpracy 
z wyższymi uczelniami zamierzam wnioskować o opracowania w obszarze cyberprzemocy 
poparte rzetelnymi badaniami. Policja nie dysponuje środkami budżetowymi na profilaktykę, 
wszystkie przedsięwzięcia finansowane są ze środków pochodzących od organizacji 
pozarządowych oraz samorządów lokalnych. Dlatego we własnym zakresie nie możemy 
zlecić, ani przeprowadzić badań naukowych dających podstawę do sporządzenia 
rzeczywistego, obiektywnego, obrazu cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży.  

(dowód: akta kontroli str. 98-100) 

Cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży nie była przedmiotem opracowań  
o charakterze systemowym w KWP. Nie opracowano programu o charakterze 
prewencyjnym i profilaktycznym ukierunkowanym bezpośrednio na zapobieganie, 
ujawnianie i zwalczanie cyberprzemocy w szczególności wśród dzieci i młodzieży. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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Nie podejmowano również samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami działań 
w celu identyfikacji i analizy skali tego zjawiska. W konsekwencji Komenda nie 
dysponowała rzetelną wiedzą o skali i charakterystyce zjawiska cyberprzemocy na 
terenie województwa, co mogło nie sprzyjać skutecznym działaniom na rzecz 
zapobiegania lub zwalczania tego zjawiska. 

2. Prawidłowość i skuteczność podejmowanych działań 
profilaktycznych. 

W kontrolowanym okresie funkcjonariusze KWP w Gorzowie Wlkp. realizowali 
działania profilaktyczne w zakresie cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży dla 
ogółem 8.032 osób (z tego: 5.148 w roku 2013, 506 w roku 2014, 531 w roku 2015 
oraz 1.847 w roku 2016) w ramach m.in. następujących przedsięwzięć: Dzień 
Bezpiecznego Internetu, Finał konkursu na spot „Jestem e-ambasadorem w Sieci”, 
Projekt pn. „Obejrzałem Problem”, działania prewencyjne we współpracy z fundacją 
„Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” pn. „Wioska Policyjna” na terenie 
Przystanku Woodstock. 

Ponadto w kontrolowanym okresie KWP w Gorzowie Wlkp. koordynowała 
następujące działania profilaktyczne i prewencyjne w zakresie cyberprzemocy 
prowadzone przez jednostki podległe (komendy miejskie/powiatowe): 

 wojewódzki program prewencyjny „Lupo”. Program autorstwa KWP realizowany 
jest od 2000 r. na terenie całego województwa lubuskiego i skierowany do 
uczniów szkół podstawowych. Projekt realizowała KWP wraz z jednostkami 
terenowymi Policji przy współpracy Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp., 
placówek oświatowych oraz Fundacji „Contra Crimen”. Zakres tematyczny 
obejmował m.in. zasady bezpiecznych zachowań, unikania zagrożeń, 
ograniczanie przestępczości oraz zjawisk patologicznych wśród dzieci 
i młodzieży poprzez edukację z zakresu przeciwdziałania przemocy (w tym 
cyberprzemocy). Zjawisko cyberprzemocy omawiane było na spotkaniach 
z uczniami klas IV-VI, które objęły swoim zasięgiem: 

 w 2013 roku 731 spotkań dla 21.697 uczniów klas IV oraz 272 spotkania dla 
13.483 uczniów klas V-VI, 

 w 2014 roku 919 spotkań dla 24.336 uczniów klas IV, 282 spotkania dla 
15.579 uczniów klas V-VI, 

 w 2015 roku 362 spotkań dla 8.174 uczniów klas IV, 268 spotkań dla 14.727 
uczniów klas V-VI, 

 w 2016 roku 505 spotkań dla 8.900 uczniów klas IV, 263 spotkania dla 16.639 
uczniów klas V-VI. 

 wojewódzki program prewencyjny „Bezpieczne Gimnazjum”. Autorem programu 
jest KWP w Gorzowie Wlkp. Był on realizowany przez KWP wraz z jednostkami 
terenowymi Policji przy współpracy z Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. oraz 
placówek oświatowych. Ww. program skierowany jest do uczniów szkół 
gimnazjalnych i realizowany na 3 poziomach: 1 klasa – wiedza z zakresu 
odpowiedzialności prawnej nieletnich, poszanowanie norm prawnych, 2 klasa – 
przeciwdziałanie cyberprzemocy, aspekty prawne cyberprzestępczości i metody 
zabezpieczania dowodów cyberprzemocy, 3 klasa – uzależnienia, profilaktyka 
alkoholowa i narkotykowa, aspekty prawne narkomanii. Swoim zasięgiem 
Program objął w roku szkolnym: 

Opis stanu 
faktycznego 
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 2014-2015 – 858 spotkań w szkołach dla 24.222 uczniów oraz 27 spotkań dla 
1.138 rodziców gimnazjalistów, 

 2015-2016 – 805 spotkań w szkołach dla 21.482 uczniów oraz 61 spotkań dla 
1.623 rodziców gimnazjalistów. 

 obchody Międzynarodowego Dnia Bezpiecznego Internetu. Działanie 
zrealizowane we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym 
w Gorzowie Wlkp. oraz placówkami oświatowymi, w ramach którego odbywały 
się spotkania profilaktyczne, debaty z uczniami lubuskich szkół, i tak w: 

 2013 roku zorganizowano 147 spotkań dla 5.270 uczniów, 

 2014 roku przeprowadzono 337 spotkań dla 11.787 uczniów, 

 2015 roku odbyły się 293 spotkania w których udział wzięło 9.437 uczniów, 

 2016 roku zrealizowano 299 spotkań dla 8.926 uczniów. 

 konkurs dla uczniów gimnazjów na spot telewizyjny „Jestem e-ambasadorem 
w Sieci”. Został on zrealizowany w latach 2013-2014 przy współpracy 
z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym, Kuratorium Oświaty, kinem Helios 
w Gorzowie Wlkp. radiem Eska Gorzów oraz Fundacją „Contra Crimen” 
w Gorzowie Wlkp. 

 w 2013 roku szkolenia dla pedagogów szkolnych oraz dyrektorów szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa Lubuskiego na temat 
cyberprzemocy. Szkolenia przeprowadzone były we współpracy z Wojewódzkim 
Ośrodkiem Metodycznym w Gorzowie Wlkp., 

 działania prewencyjne we współpracy z fundacją „Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy” pn. „Wioska Policyjna” na terenie Przystanku Woodstock, polegające 
na wręczaniu uczestnikom festiwalu materiałów dotyczących cyberprzemocy, 
wystawy fotograficzne m.in. „Cyberprzemoc zaczyna się w głowie”, 

 projekt działań profilaktycznych pn. „Obejrzałem Problem” zrealizowany wspólnie 
z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym w Gorzowie Wlkp. i kinem Helios. 
W ramach Projektu odbyły się debaty z udziałem ekspertów (policjant, 
psycholog, terapeuta), połączone z projekcją filmów związanych między innymi 
z problematyką cyberprzemocy. W latach 2013 i 2016 udział wzięło odpowiednio 
4.642 i 1.741 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

(dowód: akta kontroli 22-77, 101-104) 

Faktycznie podejmowana przez Komendę w latach 2013-2016 działalność 
w obszarze działań profilaktycznych mających na celu zapobieganie 
i przeciwdziałanie cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży nie była przedmiotem 
ewaluacji. 

 (dowód: akta kontroli str. 105) 

Naczelnik Wydziału Prewencji wyjaśnił, że: Brak ewaluacji działań profilaktycznych 

dotyczących zapobiegania i przeciwdziałania cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży 
wynikał z ogromnych trudności w dokonaniu rzetelnej oceny skuteczności tych działań. 
Realizowane przez KWP programy i przedsięwzięcia profilaktyczne nie zawierały -
w szczególności z uwagi na brak takiego obowiązku oraz wytycznych z KGP – konkretnych 
mierników realizacji celów, w związku z powyższym przeprowadzenie wiarygodnej ewaluacji 
nie było możliwe. 
 Jednocześnie informuję, że przy opracowywaniu kolejnych programów/przedsięwzięć 
profilaktycznych rozważymy – o ile to będzie możliwe i zasadne – wprowadzenie mierników 
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realizacji założeń lub celów tych programów, co powinno umożliwić przeprowadzanie 
ewaluacji tych działań. 

(dowód: akta kontroli str. 78-79) 

Wydział d/w z Cyberprzestępczością KWP (w latach 2015-2016) w wyniku 
czynności operacyjno-rozpoznawczych (monitoring Internetu) ustalił ogółem 156 
(44 w roku 2015 oraz 112 w roku 2016) sprawców podejrzewanych o popełnienie 
przestępstw w sieci. W ww. przypadkach Wydział przekazywał sprawy do dalszego 
prowadzenia (czynności wyjaśniające, dochodzeniowo-śledcze) właściwym 
miejscowo jednostkom Policji. Spośród 112 spraw z roku 2016, w których ustalono 
potencjalnych sprawców przestępstw internetowych, w 52 przypadkach wszczęte 
został postepowania karne, w wyniku których 32 osobom postawiono zarzuty. 
Ponadto Wydział w zakresie swoich zadań dokonał m.in. 688 oględzin nośników 
danych (twarde dyski, karty sim, karty SD, telefony) oraz 40 razy udzielił wsparcia 
technicznego przy czynnościach prowadzonych przez funkcjonariusz innych 
jednostek Policji. Prowadzone w Wydziale rejestry statystyczne nie wyodrębniały 

szczegółowych danych dotyczących przestępstw związanych z cyberprzemocą 
wobec małoletnich. 

(dowód: akta kontroli str. 106-107) 

W zakresie udziału funkcjonariuszy i pracowników KWP oraz jednostek podległych 
w szkoleniach, konferencjach, seminariach z  zakresu profilaktyki i przeciwdziałania 
cyberprzemocy ustalono m.in., że: 

 w 2014 roku przeprowadzono seminarium szkoleniowe pn. „Zagrożenia 
w Internecie – jak edukować dzieci i młodzież? Nowe zjawiska, nowe zagrożenia 
i sposoby reagowania”. W realizację szkolenia oprócz Wydziału Prewencji KWP 
zaangażowany był również Dział Edukacji Fundacji „Dzieci Niczyje” i Kuratorium 
Oświaty w Gorzowie Wlkp. W Seminarium wzięło udział 67 policjantów 
z lubuskiego garnizonu Policji, w tym 2 policjantów z Wydziału Prewencji KWP, 

 w 2015 roku zorganizowano trzydniowe seminarium szkoleniowe 
pn. „Cyberprzemoc, Bezpieczeństwo w Cyberprzestrzeni”. Eksperci Fundacji 
„Dzieci Niczyje” oraz psychologowie ze Stowarzyszenia „Spójrz Inaczej” ze 
Starachowic zaprezentowali na warsztatach treści związane z głównymi 
zagrożeniami, które spotykają młodych w Internecie. Wykładowcy przedstawili 
także sposoby pomocy ofiarom cyberprzemocy i rolę świadków w zdarzeniach 
cyberprzemocowych. Ponadto przeprowadzono warsztaty związane z radzeniem 
sobie realizatora działań profilaktycznych z agresją i przemocą w szkole. 
Na zajęciach pojawiły się również praktyczne umiejętności związane 
z poradzeniem sobie w sytuacji „trudnych rozmów” ze szkolnym agresorem. 
Przedstawione zostały materiały i nowe treści, które warto wykorzystywać 
w ramach spotkań z gimnazjalistami oraz sposoby pomocy ofiarom 
cyberprzemocy i rolę świadków w zdarzeniach cyberprzemocowych. 
W seminarium udział wzięło 25 policjantów z lubuskiego garnizonu Policji, w tym 
5 policjantów z Wydziału Prewencji KWP, 

 w 2016 r. zorganizowano odprawę dla specjalistów ds. profilaktyki społecznej 
komend powiatowych/miejskich Policji województwa lubuskiego „Nowe 
cyberzagrożenia – nowe wyzwania” którą przeprowadził pracownik 
Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. W odprawie udział 
wzięło 21 policjantów z lubuskiego garnizonu Policji, w tym 2 policjantów 
z Wydziału Prewencji KWP, 
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 w 2016 r. 2 funkcjonariuszy KWP uczestniczyło w seminarium „Aktualne 
zagrożenia w cyberprzestrzeni cz. II” zorganizowanym przez Urząd Miasta 
i Gminy we Wschowie, 

 w 2016 r. 1 funkcjonariusz KWP uczestniczył w konferencji w Dąbrowie Górniczej 
„Współczesne zagrożenia cyberprzestępczością a możliwości jej zwalczania”, 

 corocznie 2 funkcjonariuszy KWP uczestniczyło w cyklicznej konferencji 
organizowanej przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Zielonej Górze 
„Razem zmieniamy Internet na lepsze”.  

Ponadto funkcjonariusze Wydziału dw. z Cyberprzestępczością KWP w Gorzowie 
Wlkp. brali udział w szeregu szkoleń i kursów z zakresu szeroko pojętej 
cyberprzestępczości, m.in.: warsztaty szkoleniowe mobile forensics - narzędzia do 
oględzin technicznych urządzeń mobilnych (4 funkcjonariuszy), kurs specjalistyczny 
w zakresie uzyskiwania informacji z Internetu (2 funkcjonariuszy), kurs 
specjalistyczny w zakresie zwalczania cyberprzestępczości (4 funkcjonariuszy). 
Również 14 funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego KWP w Gorzowie Wlkp. zostało 
przeszkolonych z zakresu możliwości technicznych uzyskiwania danych 
telekomunikacyjnych do prowadzonych spraw operacyjnych. 

(dowód: akta kontroli str. 108-112) 

W latach 2013-2016 Wydział Prewencji KWP wraz z jednostkami podległymi 
korzystał m.in. z następujących materiałów profilaktycznych zawierających treści 
związane z przeciwdziałaniem cyberprzemocy: 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. Kompendium dla rodziców 
i profesjonalistów”, „Jak reagować na Cyberprzemoc. Poradnik dla szkół”, 
„Cyberniebezpieczeństwa. Poradnik dla rodziców”, przygotowane m.in. przez 
Fundację „Dzieci Niczyje”, Fundację Orange, NASK, KWP w Szczecinie, „Save the 
children Sweden”. 

Ww. materiały wykorzystywane były między innymi podczas realizacji programów 
„Lupo”, „Bezpieczne Gimnazjum”, w ramach obchodów Dnia Bezpiecznego 
Internetu, a także podczas seminarium szkoleniowego pn. „Cyberprzemoc, 
Bezpieczeństwo w Cyberprzestrzeni”. 

(dowód: akta kontroli str. 113) 
 

W badanym okresie (lata 2013-2016) Zespół Prasowy Komendanta Wojewódzkiego 
Policji w Gorzowie Wlkp. (we współpracy z funkcjonariuszami Wydziału Prewencji 
KWP) współpracował w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania cyberprzemocy 
wśród dzieci i młodzieży z regionalnymi środkami masowego przekazu, tj. m.in. 
z: TVP 3 Gorzów Wielkopolski, ESulecin.com, TV Regionalna (telewizja Żary), 
Echogorzowa.pl, Gorzow.com, Gazeta Świebodzińska, Ziemia Strzelecka, Gazeta 
Lubuska, Gorzow24.pl, TELETOP Telewizja Gorzów, IGorzow.pl. 

Ww. współpraca polegała na publikowaniu w ww. mediach wiadomości/informacji 
dotyczących zjawiska cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży oraz działań 
prewencyjnych podejmowanych przez funkcjonariuszy Policji. 



 

13 

Z informacji dyrektora Oddziału Telewizji Polskiej S.A. w Gorzowie Wlkp. wynika, iż 
w latach 2013-2016 w ramach programu „Informacje Lubuskie” emitowane były 
materiały dotyczące tematyki cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży, tj.: 

1. Zostań ambasadorem Internetu, 
2. Co zrobić by Internet był bezpieczny, 
3. Dzieci ofiarami żartów na portalach społecznościowych, 
4. Wakacje bez zagrożeń, jak walczyć z cyberprzemocą, 
5. Jak uchronić dzieci przed cyberprzemocą. 

Przy ich realizacji dziennikarze współpracowali z KWP. Część z nich powstała 
z inspiracji funkcjonariuszy oraz przy ich istotnym udziale. Niektóre z wydarzeń 
będących przedmiotem relacji były organizowane przez KWP.  

 (dowód: akta kontroli str. 114-125) 
 

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

KWP oraz podległe jej jednostki wprawdzie podejmowały 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. 

W badanym okresie funkcjonariusze KWP i jednostek podległych podejmowali na 
szeroką skalę działania profilaktyczne dotyczące cyberprzemocy wśród dzieci 
i młodzieży. Właściwej realizacji tych zadań sprzyjało nawiązanie współpracy 
z organami władzy publicznej, instytucjami i organizacjami społecznymi 
zaangażowanymi w przeciwdziałanie temu zjawisku. Pozytywnie należy również 
ocenić prowadzenie wspólnie z lokalnymi mediami akcji edukacyjno-informacyjnych 
dotyczących zapobiegania i przeciwdziałania cyberprzemocy. Wskutek zaniechania 
przeprowadzenia diagnoz i analiz zjawiska cyberprzemocy, a zwłaszcza ewaluacji 
podejmowanych działań, ich skuteczność nie była jednak znana. 

3. Prawidłowość i skuteczność reakcji na stwierdzone akty 
cyberprzemocy. 

W kontrolowanym okresie KWP nie prowadziła postępowań związanych 
z popełnieniem przestępstw z zakresu cyberprzemocy wśród nieletnich7 – nie 
wpłynęło żadne zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa (wniosek o ściganie) 
w powyższym zakresie.  

W badanym okresie w Komendzie nie prowadzono również postępowań związanych 
z popełnieniem wykroczenia związanego z cyberprzemocą wśród nieletnich8 – nie 
wpłynęło żadne zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia (wniosek o ściganie) 
w powyższym zakresie. 

Postępowania w tym zakresie prowadzone były przez jednostki podległe KWP – 
KMP/KPP. Według danych KWP w latach 2013 – 2016 jednostki lubuskiego 
garnizonu Policji prowadziły ogółem 26 postępowań w sprawie ww. przestępstw9, 
z tego w roku 2013 – 6, w roku 2014 – 8, w roku 2015 – 4 oraz w roku 2016 – 8. 
Spośród ww. spraw 23 wszczęto na wniosek rodziców (opiekunów prawnych), 

                                                           
7 Dotyczy przestępstw opisanych w przepisach art. 190a, 212, 216, 267 oraz 268 Kodeksu karnego. 
8 Dotyczy wykroczeń opisanych w przepisach art. 107 oraz 141 Kodeksu wykroczeń. 
9 Z tego: 16 (art. 190a Kk), 3 (art. 212 Kk) , 4 (art. 216 Kk), 3 (art. 267 Kk). 
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2 zostały zgłoszone przez inne osoby (nauczyciele), a 1 wszczęto z urzędu. 
W wyniku ww. postępowań w 3 przypadkach wniesiono akty oskarżenia, 
w 6 przypadkach skierowano wnioski do sądu rodzinnego, a pozostałe sprawy były 
w toku bądź zostały umorzone10. 

 (dowód: akta kontroli str. 126-129) 

W latach 2013-2016 w Komendzie nie przyjęto żadnych ustnych i pisemnych skarg 
na żądanie pokrzywdzonego w sprawach o przestępstwa z zakresu cyberprzemocy 
ścigane z oskarżenia prywatnego, w związku z czym nie prowadzono także żadnych 
czynności wyjaśniających w przedmiotowym zakresie. 

 (dowód: akta kontroli str 130) 

Użytkowane przez Policję elektroniczne systemy, tj. System Elektronicznej 
Sprawozdawczości w Policji (SESPOL), Krajowy System Informacyjny Policji (KSIP) 
oraz System Wspomagania Dowodzenia (SWD) nie umożliwiały szybkiej i pewnej 
identyfikacji zdarzeń z zakresu cyberprzestępczości z udziałem małoletnich.  

W celu ustalenia, czy w KWP odnotowano sprawy dotyczące zdarzeń związanych 
z cyberprzemocą wśród dzieci i młodzieży, wykorzystano aplikację pn. „System 
analityczny” z zastosowaniem filtrów ograniczających okres wyszukiwania (lata 
2013-2016), jednostki KWP rejestrujące sprawy (wydziały), sposób działania 
sprawcy (modus operandi)11 oraz katalog przestępstw12.  

System Wspomagania Dowodzenia nie posiadał na liście dostępnych grup zgłoszeń 
możliwych do wyszukania, kategorii zdarzeń dotyczących cyberprzestępczości 
w związku z czym nie dawał możliwości wygenerowania zdarzeń związanych 
z cyberprzestępczością13. 

 (dowód: akta kontroli str. 128-129) 

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

(dowód: akta kontroli str. 131) 

W okresie objętym kontrolą działalność w KWP w zakresie identyfikowania, 
zapobiegania i przeciwdziałania cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży nie była 
objęta przedmiotem nadzoru i kontroli Komendanta Głównego Policji.  

                                                           
10 Stan na 15 marca 2017 r. 
11 Charakter miejsca: (Internet lub inna sieć komputerowa), (cyberprzestrzeń); narzędzia przestępstwa (kamera 
internetowa), (sieć komputerowa, np. Internet); rodzaj obiektu: (kawiarenka, kafejka internetowa), (sieć 
internetowa, Internet), (inna sieć komputerowa); zachowanie sprawcy: (grozi przez Internet, telefon), (nawiązuje 
kontakt przez Internet); narzędzia przestępstwa: (aparat telefoniczny stacjonarny, fax); (aparat telefoniczny 
komórkowy), (aparat, kamera w telefonie komórkowym), (telefon i inne środki łączności), przedmiot zamachu: 
(siec komputerowa, np. Internet), (sieć telekomunikacyjna). 
12 M.in.: grożenie innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej (…),  
podszywanie się pod inną osobę, wykorzystywanie jej wizerunku lub innych danych osobowych w celu 
wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej,  pomawianie innej osoby, grupy osób (…) o takie 
postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej (…),  stosowanie wobec osoby 
przemocy lub groźby bezprawnej w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub 
znoszenia,  uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudzające u niej uzasadnione 
okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotne naruszenie jej prywatności,  uzyskiwanie bez uprawnienia przez 
osobę dostępu do całości lub części systemu informatycznego, uzyskiwanie bez uprawnienia przez osobę 
informacji dla niej nie przeznaczonej poprzez otwieranie zamkniętego pisma, podłączenie się do sieci 
telekomunikacyjnej lub przełamywanie albo omijanie elektronicznych, magnetycznych, informatycznych lub 
innych zabezpieczeń.  
13 Przestępstwa dotyczące cyberprzestępczości mogły być rejestrowane wg dostępnych kwalifikacji czynów 
zabronionych: przestępstwo/Kryminalne/inne, przestępstwo/Przeciwko życiu i zdrowiu-/groźby karalne. 



 

15 

Wydział Kontroli KWP nie przeprowadzał kontroli w ww. zakresie w komórkach 
organizacyjnych i jednostkach podległych Komendzie. Zagadnienia te nie były 
również objęte badaniami audytowymi. 

W latach 2013-2016 w ramach działań nadzorczych Komendanta Wojewódzkiego 
Policji w Gorzowie Wlkp. funkcjonariusz Wydziału Prewencji KWP przeprowadził 
ogółem 16 tzw. „diagnoz” w jednostkach podległych KWP. Diagnozy polegały na 
sprawdzeniu poziomu realizacji zleconych jednostce działań profilaktycznych 
(w szczególności realizacji wojewódzkiego programu edukacyjno-informacyjnego 
„Lupo”) oraz formułowaniu wniosków końcowych, a w przypadku stwierdzenia 
nieprawidłowości również zaleceń. Przedmiot ww. diagnoz nie dotyczył 
bezpośrednio działań związanych z cyberprzemocą, a obejmował ocenę realizacji 
całego programu profilaktycznego (bez wyodrębniana poszczególnych działań). 

(dowód: akta kontroli str. 132-161) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

NIK zwraca uwagę, że użytkowane w KWP systemy informatyczne: SWD, KSIP 
i SESPOL nie dają 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. 

W kontrolowanym okresie funkcjonariusze KWP nie prowadzili spraw z zakresu 
cyberprzemocy wśród nieletnich. Nie zostały wprowadzone odrębne procedury 
wewnętrzne służące do ujawniania czynów o ww. charakterze. Działalność 
Komendy w kontrolowanym zakresie nie była przedmiotem kontroli KGP. Również 
Komenda nie podejmowała kontroli tego obszaru w ramach wewnętrznych kontroli 
lub audytu.  

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagę wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia z 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli14, 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. 

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. 

                                                           
14 Dz. U. z 2017 r. poz. 524.  
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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.  
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