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Dlaczego podjęliśmy kontrolę? 01 

 Proces „informatyzacji społeczeństwa” wykazuje tendencję wzrostową 
co oznacza, że negatywne zjawiska związane z tym procesem mogą 
przybierać na sile 

 Jednym z takich negatywnych zjawisk jest przemoc rówieśnicza w sieci  
z użyciem mediów elektronicznych tzw. cyberprzemoc  

 Cyberprzemoc to powtarzające się umyślne działanie sprawców, takie 
jak prześladowanie, zastraszanie, nękanie i wyśmiewanie  
z wykorzystaniem Internetu i narzędzi elektronicznych m.in. sms-ów,  
e-maili, czatów, witryn i forów dyskusyjnych, naruszające prawa lub 
dobra osobiste osób, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne 
ofiar  

 Autorzy badań tego zjawiska wskazują, że problem dotyczy  
od 6% do 60% ankietowanych 

 Ministerstwo Edukacji Narodowej nie prowadzi statystyk nt. skali 
cyberprzemocy, nie projektuje również odrębnych działań 
dedykowanych tylko dla tej formy przemocy rówieśniczej 

 Oficjalne dane (szkoły, Policja) wskazują na niski poziom zjawiska wśród 
dzieci i młodzieży  
 
 



02 
Ryzyko wystąpienia zjawiska cyberprzemocy  
w wybranych krajach UE 

Źródło: Materiały kontrolne NIK – opinia biegłego, opracowanie na podstawie Raportu UE Kids Online.  



Funkcjonowanie sytemu zapobiegania i przeciwdziałania 
cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży 
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Źródło: Opracowanie własne NIK 
Jihane37-fotolia.com, pandavector-fotolia.com, mtzsv-fotolia.com, skarin-fotolia.com  



Czy działania podejmowane przez właściwe instytucje w zakresie 
przeciwdziałania i zapobiegania cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży 
są prawidłowe i skuteczne? 

W szczególności: 

 Czy właściwe instytucje identyfikują problem cyberprzemocy? 

 Czy prawidłowo prowadzona jest działalność profilaktyczna  
i edukacyjna? 

 Czy działalność właściwych instytucji i służb w celu zapobiegania  
i przeciwdziałania cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży jest 
skutecznie realizowana? 

 

Co kontrolowaliśmy? 04 



 Ministerstwo Edukacji Narodowej 

 Ministerstwo Cyfryzacji 

oraz z terenu województw: lubuskiego, łódzkiego, podkarpackiego, 
świętokrzyskiego i zachodniopomorskiego: 

 komendy wojewódzkie Policji  

 komendy miejskie/powiatowe Policji (dwie w województwie) 

 gimnazja lub zespoły szkół (dwa w województwie). 

 

 

 

Kogo kontrolowaliśmy? 05 

Okres objęty kontrolą od 1 stycznia 2013 r. do 18 kwietnia 2017 r. 



Stwierdzony stan – czy cyberprzemoc jest problemem  
dla uczniów kontrolowanych szkół (ankieta NIK)? 06 

  

Źródło: Materiały kontrolne NIK. 



Stwierdzony stan – Minister Edukacji Narodowej 

 W MEN przygotowano i realizowano w latach 2013-2016 trzy programy 
rządowe (Bezpieczna i Przyjazna Szkoła I i II – dalej BIPS I i II  
oraz „Bezpieczna +”), związanych z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży,  
w tym cyberprzemocy  

 Przed opracowaniem ww. programów rządowych w MEN  
nie zidentyfikowano realnej skali cyberprzemocy  

 Tylko w jednym programie BIPS II określono cel dotyczących wprost 
cyberprzemocy 

 Minister nie koordynował działań w kontrolowanym zakresie oraz  
nie opracował wytycznych dla jednostek podległych i nadzorowanych, 
dotyczących przeciwdziałania cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży  

 Minister nie upowszechniał we właściwy sposób dobrych praktyk 
wypracowanych przy realizacji programów rządowych w kontrolowanym 
zakresie 
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Stwierdzony stan – Minister Edukacji Narodowej  08 

 Minister nie zlecał jednostkom podległym (kuratoriom oświaty, ORE) 
realizacji zadań w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania 
cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży. Zagadnienie to nie było 
przedmiotem oceny w ramach nadzoru sprawowanego przez Ministra 
nad kuratorami oświaty 

 Z informacji uzyskanych od wszystkich kuratorów oświaty wynika,  
że dostrzegali problem cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży,  
nie prowadzili jednak działań monitorujących w tym zakresie  



Stwierdzony stan – Minister Cyfryzacji 

 Minister Cyfryzacji inicjował i zlecał zadania (w postaci konkursów)  
w zakresie cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży. Przed ich 
ogłoszeniem  minister nie dysponował pełnymi danym nt. skali tego 
problemu  

 Celem ww. konkursów było podnoszenie świadomości społecznej na 
temat zagrożeń, w tym związanych z cyberprzemocą wśród dzieci  
i młodzieży  

 Podczas wyboru realizatorów działań, we wszystkich czterech zbadanych 
konkursach, Ministerstwo w sposób nie w pełni przejrzysty określiło 
zasady oceny wniosków podmiotów ubiegających się o środki publiczne 
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Źródło: DD Images - fotolia.com – anonimowość sprawcy 



Stwierdzony stan – jednostki Policji 10 

 Komendant Główny Policji opracował i wdrożył Koncepcję działań Policji  
w zakresie profilaktyki społecznej na lata 2015-2018, która porusza  
m.in. problematykę cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży  

 W Koncepcji nie określono sposobu postępowania podległych jednostek  
w celu identyfikowania zjawiska cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży 
oraz zasad działalności profilaktycznej w tym zakresie. Wytycznych takich 
nie przekazywali również komendanci wojewódzcy Policji podległym KPP 

 

 
 



Stwierdzony stan – jednostki Policji 11 

 KWP i KPP podejmowały działania profilaktyczne dotyczące 
cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży w ramach realizacji programów  
i akcji dotyczących zarówno cyberprzemocy, jak również szeroko 
rozumianego bezpieczeństwa publicznego i ograniczania przestępczości  

 Skontrolowane KWP i KPP nie identyfikowały skali zjawiska 
cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży. Nie współpracowały z innymi 
(pozapolicyjnymi) podmiotami w tym zakresie, a także nie prowadziły 
udokumentowanych analiz i diagnoz dotyczących tego zjawiska 
 

 
 

Źródło: Focus Pocus LTD - fotolia.com 



Stwierdzony stan – jednostki Policji  12 

 Brak analiz w zakresie cyberprzemocy w kontrolowanych komendach 
wynikał również z faktu, że dostępne w KPP i KWP systemy 
informatyczne nie pozwalały na wygenerowanie szybkiej  
i jednoznacznej statystyki zdarzeń w tym zakresie  

 Podstawą realizacji przez KPP działań profilaktycznych w szkołach było 
zgłaszane przez dyrektorów szkół zapotrzebowanie w tym zakresie,  
co przy braku rozpoznania skali zjawiska cyberprzemocy oraz 
ograniczonych możliwościach kadrowych komend mogło powodować, 
że działania te były skierowane do uczniów, wśród których 
cyberprzemoc nie jest największym problemem. Zachodziło 
jednocześnie ryzyko, że działalność profilaktyczna nie obejmowała 
tych środowisk, w których problem ten faktycznie występuje 

 



Stwierdzony stan – szkoły 13 

 We wszystkich objętych kontrolą szkołach realizowana była działalność 
profilaktyczna dotycząca cyberprzemocy w ramach przyjętych programów 
profilaktyki i programów wychowawczych, pomimo braku w większości 
skontrolowanych szkół diagnozy wskazującej na rzeczywisty poziom 
zagrożenia młodzieży szkolnej cyberprzemocą  

 Działania profilaktyczne zostały ukierunkowane na przekazanie ogólnych 
informacji dotyczących tego zagadnienia uczniom i były prowadzone 
głównie w ramach godzin wychowawczych 

 Planowane działania profilaktyczne nie obejmowały rodziców uczniów 
oraz zatrudnionych nauczycieli oraz realizacji zadań przy współudziale 
funkcjonariuszy Policji  

 W 70% skontrolowanych szkół obowiązywały w całym okresie objętym 
kontrolą procedury dotyczące przeciwdziałaniu cyberprzemocy 

 

 

 

 

 

 

 



Stwierdzony stan – brak ustalenia mierzalnych celów 
realizowanych działań 14 

 Wszystkie skontrolowane podmioty przystępując do realizacji zadań 
dotyczących cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży nie określiły 
mierzalnych celów ich realizacji oraz wskaźników pozwalających  
na pomiar dokonań  

 Uniemożliwiło to dokonanie oceny adekwatności, skuteczności  
i efektywności podjętych działań w zakresie zapobiegania  
i przeciwdziałania cyberprzemocy, zarówno na poziomie realizowanych 
projektów jak i programów  

 Powodowało to również niemożność dokonywania działań ewaluacyjnych 



Stwierdzony stan – akty cyberprzemocy  
w kontrolowanych szkołach 

15 

TO JAKA JEST SKALA CYBERPRZEMOCY? 

40% ANKIETOWANYCH PRZEZ NIK UCZNIÓW  
                SPOTKAŁO SIĘ ZE ZJAWISKIEM CYBERPRZEMOCY 

 
 

2% UCZNIÓW Z KONTROLOWANYCH SZKÓŁ               
DOTKNIĘTYCH CYBERPRZEMOCĄ 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 



Stwierdzony stan – stwierdzone akty 
cyberprzemocy  16 

 W dziesięciu objętych kontrolą szkołach w latach szkolnych 2013/2014- 
-2016/2017 ujawniono łącznie 60 aktów cyberprzemocy wśród dzieci  
i młodzieży (średnio dwa akty cyberprzemocy ujawnione przez szkołę  
w roku szkolnym)  

 Kontrola wykazała, że ofiarom zgłoszonej cyberprzemocy udzielono 
właściwego wsparcia, a w stosunku do sprawców cyberprzemocy 
zastosowano właściwe, zgodne z procedurami konsekwencje  

 W dwóch szkołach stwierdzono przypadki nieprzestrzegania 
wewnętrznych procedur 



Stwierdzony stan – stwierdzone akty cyberprzemocy  17 

 Skontrolowane KWP i KPP wraz z podległymi komisariatami, w latach 
2013-2016 przyjęły łącznie 89 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia 
przestępstw związanych z cyberprzemocą  

 Zawiadomienia w powyższych sprawach składali przede wszystkim rodzice 
lub opiekunowie prawni małoletnich 

 Jedynie trzy sprawy podjęto w wyniku własnych działań Policji 

 Postępowania przygotowawcze wszczęto w 82 sprawach, przy czym  
aż jedna trzecia z nich została umorzona głównie ze względu  
na niewykrycie sprawców 



Ocena ogólna 18 

Źródło: Materiały kontrolne NIK oraz dane z dostępnych na stronie internetowej www.npseo.pl/action/start/227 
publikacji: „Jakość edukacji. Dane i wnioski z ewaluacji zewnętrznych prowadzonych w latach 2012-2013”, „Jakość 
edukacji. Dane i wnioski z ewaluacji zewnętrznych prowadzonych w latach 2013-2014” „Jakość edukacji.  
Dane i wnioski z ewaluacji zewnętrznych prowadzonych w roku 2015”. 



Do Ministra Edukacji Narodowej 
– kontynuowanie podjętych, po zakończeniu kontroli NIK, działań 

koordynujących w zakresie upowszechniania w szkołach dobrych praktyk 
dotyczących zapobiegania i przeciwdziałania cyberprzemocy oraz 
wypracowanie skutecznych procedur w tym obszarze 

Do Ministra Edukacji Narodowej i Komendanta Głównego Policji 
– wypracowanie wspólnej koncepcji działań pozwalających na 

odpowiednie identyfikowanie problemu cyberprzemocy wśród dzieci  
i młodzieży oraz właściwy przepływ informacji pomiędzy szkołami  
i jednostkami Policji w tym zakresie, co przyczyni się do skutecznego 
zapobiegania i przeciwdziałania temu problemowi 

Do dyrektorów szkół i komendantów właściwych jednostek Policji 
– identyfikowanie zjawiska cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży oraz 

prowadzenie wspólnych i skoordynowanych działań profilaktycznych 
wśród uczniów dotkniętych lub zagrożonych tym zjawiskiem 

– podejmowania działań zachęcających uczniów (i ich opiekunów 
prawnych) do ujawniania przypadków cyberprzemocy oraz stworzenia 
im dogodnych do tego warunków  

 

19 Wnioski 



Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Kielcach 

Zdjęcie czarno-białe 
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