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Oświadczenie skierowane do ministra cyfryzacji Marka Zagórskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

Zwracam się z prośbą o zwrócenie uwagi na problem powszechnej dostępności dla dzieci i młodzieży tre-

ści pornograficznych w Internecie. 

Według najnowszych badań przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa Zdrowia aż 43% dzieci i mło-

dzieży w wieku 11–18 lat ma kontakt z pornografią. Negatywne konsekwencje dostępu młodych Polaków do 

tego typu treści są niezaprzeczalne – ma to ogromny wpływ na ich psychikę, zdrowie i rozwój. Psychologo-

wie alarmują, jak wielki wpływ na dziecko ma kontakt z pornografią. Wskazują, że jest to najbrutalniejsza 

forma seksualizacji, która szybko prowadzi do uzależnienia, i to zdecydowanie szybciej niż u dorosłych. Uza-

leżnienie od pornografii porównywane jest do uzależnienia od narkotyków, a badania naukowe potwierdziły 

szkodliwe działanie tych treści na funkcjonowanie mózgu. Oglądanie pornografii przez dzieci wpływa de-

strukcyjnie na ich więzi z ludźmi, zakłóca i nienaturalnie przyspiesza rozwój psychoseksualny oraz zaburza 

relacje z osobami płci przeciwnej w ich dorosłym życiu. 

Problem łatwego dostępu dzieci i młodzieży do pornografii jest coraz częściej poruszany w mediach. 

4 czerwca br. odbyła się na ten temat w Sejmie konferencja pt. „Porno – kokaina na kliknięcie”. 

Uważam, że konieczne jest podjęcie działań mających na celu ograniczenie oraz docelowo zablokowanie 

dostępu do treści pornograficznych dla dzieci i młodzieży. Oczywiście niezbędna jest tutaj rola rodziców 

i opiekunów dzieci. Badania pokazują, że szkodliwe treści trafiają do dzieci dwa razy częściej, jeżeli rodzice 

nie ustalili zasad dotyczących korzystania z Internetu. Jednakże większość z nich nie potrafi skutecznie za-

blokować dostępu do pornografii dla swoich pociech na domowych komputerach. Co więcej, dzieci coraz 

powszechniej korzystają obecnie z Internetu w telefonach komórkowych, gdzie trudniej o kontrolę dostępu 

do pornografii. 

Konieczne jest szerokie promowanie już istniejących (np. na stronie www.bezpornografii.pl) oraz wpro-

wadzanie nowych akcji edukacyjnych dla rodziców, z których mogą się oni dowiedzieć, jakie zasady i roz-

wiązania techniczne należy wprowadzić w domach, aby uchronić swoje dzieci. 

W moim odczuciu dobrym rozwiązaniem byłoby blokowanie dostępu do stron z pornografią przez do-

stawców Internetu i operatorów komórkowych. Zniesienie takiej blokady możliwe by było tylko na wyraźne 

życzenie odbiorcy. Obecnie stosowane rozwiązania w postaci obowiązku potwierdzenia pełnoletności przez 

zaznaczenie opcji „Mam 18 lat” już dawno przestały być skuteczne i w żaden sposób nie powstrzymują mło-

dych od zaznaczenia „wymaganej” odpowiedzi. 

Jakie działania zamierza podjąć ministerstwo, aby utrudnić dostęp do treści pornograficznych? 

Krystian Probierz 
 


