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1. WSTĘP 

 

Niniejsze uwagi mają na celu przede wszystkim zaprezentowanie regulacji prawnych 

zawartych w prawie polskim jak również w prawie Unii Europejskiej, których zadaniem ma 

być zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni. 

W związku z tym na początku, po kilku zdaniach precyzujących obszar 

zainteresowania, nakreślone zostaną podstawowe zagrożenia, jakie mogą płynąć dla dzieci               

i młodzieży z cyberprzestrzeni. W dalszej kolejności zostaną omówione aktualne regulacje 

prawne mające chronić dzieci i młodzież przed tymi zagrożeniami. 

W podsumowaniu znajdzie się próba oceny adekwatności regulacji prawnych,                   

jak również wskazanie działań i instytucji, które zajmują się opisywanymi problemami i 

których dotychczasowy dorobek jest podstawą niniejszego opracowania. 

 

2. DEFINICJE 

2.1.  Dzieci i młodzież 

 

Ustalenie, kogo - w świetle przepisów prawa - uważać należy za dzieci i młodzież,         

nie jest jednoznaczne. Jeszcze trudniejsze jest znalezienie (w przepisach prawa) granicy 

pomiędzy tymi, których nazwiemy dziećmi a tymi, których określimy jako młodzież. 

Podstawowe akty prawne w tej dziedzinie, a mam tu na myśli Kodeks cywilny oraz Kodeks 

rodzinny i opiekuńczy, nie zwierają definicji ani dziecka ani młodzieży. Kodeks cywilny 

posługuje się pojęciem osoby małoletniej, za którą jest uważana osoba niepełnoletnia, czyli 

generalnie taka, która nie ukończyła 18 lat. Kodeks karny także nie definiując pojęć dzieci               

i młodzieży, posługuje się z kolei nie tylko pojęciem osoby małoletniej ale także pojęciem 

osoby nieletniej, co zasadniczo oznacza osobę poniżej 17 roku życia. Pomimo istnienia wielu 

aktów rangi ustawowej odnoszących się do dzieci i młodzieży, większość z nich także nie 

zawiera definicji legalnych pozwalających na odróżnienie dzieci od młodzieży.  

W tej sytuacji, na potrzeby niniejszego opracowania, którego celem nie jest ścisłe 

definiowanie pojęć dzieci i młodzieży, możemy przyjąć, że termin „dzieci i młodzież” odnosi 

się generalnie do osób, które nie ukończyły 18 lat. Taką bowiem definicję dziecka możemy 

znaleźć w ustawie z dnia 2 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (tj. Dz.U. z 2017 r. 

poz. 922), która stanowi, że w rozumieniu ustawy dzieckiem jest każda istota ludzka                    



 

od poczęcia do osiągnięcia pełnoletności. Przyjmując takie założenie pozostaniemy też                  

w zgodności z  Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/93/UE z dnia 13 grudnia 

2011 r. w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych                               

i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej, zastępującą decyzję 

ramową Rady 2004/68/WSiSW, czy z Konwencją o prawach dziecka przyjętą przez 

Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r., które przyjmują, że 

termin "dziecko" oznacza każdą osobę w wieku poniżej 18 lat. 

 

2.2.  Cyberprzestrzeń 

 

Termin „cyberprzestrzeń” pojawia się w aktach prawnych obowiązujących w Polsce 

stosunkowo bardzo często. Tylko jednak wyjątkowo napotkać można na definicję tego 

pojęcia. Problem w tym, że taka definicja legalna jest niezwykle skomplikowana, ponieważ, 

jak poniżej zobaczymy, wymaga znajomości kilku aktów prawnych. 

Jednym z niewielu aktów rangi ustawowej, w której ustawodawca zawarł definicję 

cyberprzestrzeni jest Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (tj. Dz.U.     

z 2014 r. poz. 333 z późn. zm.), która cyberprzestrzeń określa jako przestrzeń przetwarzania               

i wymiany informacji tworzoną przez systemy teleinformatyczne, określone w art. 3 pkt 3 

ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, wraz                  

z powiązaniami pomiędzy nimi oraz relacjami z użytkownikami. Jak widać, definicja ta, nie 

jest kompletna bo odsyła do definicji terminu „systemy teleinformatyczne” zawartej w innej 

ustawie. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (tj. Dz.U.2017.570 z późn. zm.) system teleinformatyczny 

definiuje z kolei jako zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych                           

i oprogramowania zapewniający przetwarzanie, przechowywanie, a także wysyłanie                      

i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju 

sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo 

telekomunikacyjne.  Z kolei sieć telekomunikacyjna – zgodnie z definicją zawartą w ustawie 

z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1489 z późn. zm.) - 

to systemy transmisyjne oraz urządzenia komutacyjne lub przekierowujące, a także inne 

zasoby, w tym nieaktywne elementy sieci, które umożliwiają nadawanie, odbiór                          

lub transmisję sygnałów za pomocą przewodów, fal radiowych, optycznych lub innych 

środków wykorzystujących energię elektromagnetyczną, niezależnie od ich rodzaju. 



 

 Nie sadzę, aby definicja legalna, zwłaszcza jak ta powyżej przytoczona, miała                      

dla niniejszego opracowania jakiekolwiek znaczenie. 

Proponuję więc przyjąć o wiele prostsze i bardziej (przynajmniej intuicyjnie) 

zrozumiałe wyjaśnienie, że cyberprzestrzeń będziemy rozumieli jako Internet oraz wszelkiego 

rodzaju sieci teleinformatyczne umożliwiające wymianę informacji. 

 

3. ZAGROŻENIA PŁYNĄCE Z KORZYSTANIA Z INTERNETU 

 

W niniejszym opracowaniu skupiamy się na zagrożeniach jakie są skutkiem 

korzystania z Internetu. Nie sposób jednak nie odnotować, choć jednym zdaniem,                        

że korzystanie z Internetu stwarza wszystkim jego użytkownikom, w tym także dzieciom                     

i młodzieży, niespotykane przedtem możliwości rozwoju. Internet pozostaje narzędziem, 

które może zostać użyte zarówno do dobrych jak i do złych celów. 

Zagrożenia jakie niesie ze sobą korzystanie z Internetu można poklasyfikować                  

na rozmaite sposoby. Na potrzeby niniejszego opracowania proponuję wyróżnić cztery 

podstawowe zagrożenia, a mianowicie: 

1. Uzależnienie od Internetu, 

2. Zagrożenia sprzętowe, 

3. Niepożądany dostęp do danych, 

4. Szkodliwe treści. 

Celem tego opracowania nie jest problematyka zagrożeń płynących z korzystania z Internetu, 

lecz analiza stanu prawnej ochrony przed takimi zagrożeniami. Z tego powodu poniższy opis 

zagrożeń jest skrótowy i tym samym uproszczony. 

 

3.1.  Uzależnienie od Internetu 

 

Uzależnienie od Internetu jest zagrożeniem opisywanym w literaturze. Przejawia              

się zazwyczaj w przeznaczaniu dużej ilości czasu na korzystanie z Internetu przy 

jednoczesnym odczuwaniu wewnętrznej silnej potrzeby takiej aktywności, której nie można 

uzasadnić obiektywnymi potrzebami. Osoba uzależniona odczuwa duży dyskomfort, 

rozdrażnienie a nawet stany depresyjne w momencie, gdy zostanie pozbawiona dostępu                



 

do Internetu
1
. Uzależnienie powoduje osłabienie woli skutkujące brakiem samokontroli nad 

wykorzystaniem czasu. Uzależnienie od Internetu nie jest zagrożeniem wyłącznie dla dzieci              

i młodzieży - może dotknąć także osoby pełnoletnie. Uzależnienie o jakim mowa, prowadzi 

zazwyczaj do zaniedbywania obowiązków, co jest skutkiem przeznaczania nadmiernej ilości 

czasu na korzystanie z Internetu. Może prowadzić do zmian w psychice i zaburzeń relacji               

z otoczeniem. W skrajnych przypadkach ma niepożądane skutki zdrowotne (somatyczne). 

Długotrwałe korzystanie z Internetu, choć bywa formą ucieczki od rzeczywistości                          

i niesionych przez nią problemów, nie powoduje, na ogół, że takie osoby stają się 

szczęśliwsze. Powoduje natomiast zwiększenie narażenia na pozostałe zagrożenia, choćby               

ze względu na czas poświęcony korzystaniu z Internetu a także na osłabioną wolę. 

Uzależnienie od Internetu, pomimo swych niewątpliwie negatywnych skutków 

zarówno dla osoby uzależnionej jak i dla osób z jej otoczenia, nie ma swoistej regulacji 

prawnej. Problem jest pozostawiony głównie jako domena samoświadomości, wychowania               

i ewentualnego leczenia uzależnień. 

 

3.2.  Zagrożenia sprzętowe 

 

 Pod pojęciem zagrożenia sprzętowe rozumiemy w niniejszej analizie wszelkie 

zagrożenia o charakterze programistyczno-technicznym, które mogą spowodować 

uszkodzenie, zablokowanie lub pogorszenie działania urządzeń, dzięki którym korzystamy                  

z Internetu. Chodzi o zagrożenia płynące do użytkownika Internetu z zewnątrz, czyli takie,      

do powstania których wystarczy jedynie bierne zachowanie się użytkownika. To zachowanie 

użytkownika może wprawdzie być po jego stronie obarczone mniejszą lub większą 

świadomością zagrożenia, jednakże polega ono wyłącznie na biernym korzystaniu przez 

niego z dostępu do Internetu.  W przypadku omawianego zagrożenia, użytkownik nie 

podejmuje żadnych czynności polegających na przekazywaniu przez niego innym 

użytkownikom Internetu jakichkolwiek danych. 

 Tak zdefiniowane zagrożenia sprzętowe mogą być spowodowane niewłaściwym 

posługiwaniem się sprzętem lub oprogramowaniem, co na ogół będzie zawinione przez 

użytkownika. Najczęściej jednak, i o takie zagrożenia chodzi tu przede wszystkim, będą                

to zagrożenia spowodowane świadomym działaniem innych użytkowników Internetu. Mam  

                                                 

1 Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie. Materiały szkoleniowe dla uczestników szkolenia w dniu 

24.11.2015 r. w Świnoujściu. Fundacja Dzieci Niczyje, www.edukacja.fdn.pl 

http://www.edukacja.fdn.pl/


 

tu na myśli wszelkiego rodzaju aktywność tzw. cyberprzestępców, określaną ogólnie mianem 

złośliwego oprogramowania.  Złośliwe oprogramowanie, to różne aplikacje i skrypty, które 

mają szkodliwe i przestępcze bądź jedynie złośliwe działanie w stosunku do użytkowników 

komputerów i innych urządzeń służących do korzystania z Internetu. Mowa jest tu                         

o wpływaniu, bez wiedzy i zgody użytkownika, na działanie urządzeń, za pomocą których 

korzysta on z Internetu. Cele takich działań mogą być wielorakie. Może być to celowe 

(złośliwe) niszczenie posiadanych przez użytkownika zasobów – choć zdarza się to coraz 

rzadziej, bo nie przynosi żadnej korzyści cyberprzestępcy. Znacznie częściej celem 

cyberprzestępcy jest przejęcie kontroli nad działaniem takiego urządzenia, po to aby                    

je wykorzystać dla realizacji własnych zamierzeń. Może chodzić o dostęp do poufnych 

danych, takich, przykładowo, jak numery kont bankowych wraz z kodami dostępu do nich, co 

przy bardzo już rozwiniętej bankowości elektronicznej staje się nie lada gratką. Celem może 

być też przejęcie kontroli nad urządzeniem aby włączyć je w tworzoną przez cyberprzestępcę 

sieć, która posłuży mu do dalszych działań (tworzenie tzw. botnetów). Innym jeszcze celem 

może być szpiegowanie wszelkich działań podejmowanych przez osoby, posługujące się 

takim urządzeniem, nad którym kontrolę przejął cyberprzestępca. Może też służyć do 

rozsyłania dalej w Internecie szkodliwego oprogramowania. Literatura na temat tych zagrożeń 

jest dostępna i nie miejsce w niniejszym opracowaniu na ich szczegółowe omawianie. 

Zagrożenia te dynamicznie ewoluują wraz ze zmianami technologicznymi obejmującymi cały 

Internet i urządzenia umożliwiające korzystanie z niego. 

Podobnie jak wcześniej wspomniane uzależnienie od Internetu, zagrożenia sprzętowe 

nie dotyczą wyłącznie dzieci i młodzieży. Jednakże zwłaszcza dzieci mogą być szczególnie 

narażone na te zagrożenia a to z powodu braku wystarczającej wiedzy i doświadczenia, choć           

i znaczna część młodzieży a także osób dorosłych nie jest w stanie obronić się przed tymi 

zagrożeniami. Cyberprzestępcy mają bowiem olbrzymią przewagę nad zwykłymi 

użytkownikami Internetu, jeśli chodzi o wiedzę na temat działania Internetu i możliwości 

ingerowania w jego funkcjonowanie. 

  Zagrożeniom, o których mowa, w odróżnieniu od wcześniej wspomnianego 

uzależnienia od Internetu, przynajmniej w części można przeciwstawić regulacje prawne.           

Ze względu na znaczną różnorodność tych zagrożeń a przede wszystkim skutków jakie mogą 

one wywołać, reakcja prawna jest też zróżnicowana. Będzie o niej mowa poniżej. 

 

 

3.3.  Niepożądany dostęp do danych 



 

 

 Pod pojęciem niepożądany dostęp do danych rozumiem sytuację, w której użytkownik 

Internetu sam, z własnej woli udostępnia innym jego użytkownikom rozmaite dane. Niekiedy 

ta własna wola może być ograniczona poprzez wyłudzenie danych, tym nie mniej, pozostaje 

faktem, że w każdym przypadku to użytkownik sam udostępnia dane za pomocą Internetu. 

Zagrożeniem nie jest oczywiście takie dobrowolne udostępnianie danych. Zagrożeniem jest 

to, że wprowadzenie danych do Internetu, grozi utratą kontroli nad nimi i stwarza możliwość 

wykorzystania tych danych przez innych użytkowników w niepożądany sposób.  

Cechą odróżniającą omawiany obecnie niepożądany dostęp do danych                        

od wspomnianych powyżej zagrożeń sprzętowych, gdzie także może dojść do niepożądanego 

dostępu do danych, jest to, że tam, samo dotarcie do danych wiąże się z popełnieniem czynu 

zabronionego (tzw. „włamanie do komputera” przez cyberprzestępcę). Tu zaś dotarcie               

do danych z reguły nie stanowi przestępstwa, gdyż zostały one dobrowolnie udostępnione 

innym użytkownikom Internetu. Dopiero wykorzystanie tych danych może stanowić 

zagrożenie  a nawet wypełniać znamiona czynu zabronionego. Kolejną różnicą jest też to,          

że osoba dopuszczająca się nieuprawnionego wykorzystania pozyskanych danych nie musi 

wcale posiadać specjalistycznych umiejętności, które charakteryzują cyberprzestępców,                   

o jakich była mowa przy opisywaniu zagrożeń sprzętowych. Przy czym trzeba też zauważyć, 

że zagrożenie takie może pochodzić zarówno ze strony tych osób, którym dane zostały 

bezpośrednio udostępnione, jak i ze strony osób trzecich. Ta druga możliwość pojawia się 

zwłaszcza wtedy, kiedy dane są udostępniane bliżej nieokreślonemu gronu odbiorców 

(upubliczniane). 

Zagrożenia o jakich tu mowa polegają przede wszystkim na tym, że zamieszczone               

w Internecie przez użytkownika dane, mogą być wykorzystane w sposób, którego on nie 

przewiduje. Wielu użytkowników Internetu zakłada nieco naiwnie, że zamieszcza w nim 

dane, których w żaden sposób nie da się użyć przeciwko nim ani przeciwko nikomu innemu. 

Poza tym mają wrażenie, że wśród tej masy informacji jaka krąży w Internecie, ich dane się 

„rozpłyną”. Nie zdają sobie oni sprawy z tego, że współczesna technika pozwala                           

na wyławianie i segregację każdej danej wprowadzonej do sieci. Umożliwia to tworzenie tzw. 

profili danego użytkownika, które stają się z czasem potężną bazą danych o użytkowniku, 

mogącą być wykorzystaną na różne sposoby. Także osoby, które korzystając z Internetu 

przekazują jakieś dane poufne tylko wybranym adresatom, zakładają, że osoby te nigdy 

przeciwko nim tych danych nie wykorzystają. Rzeczywistość może okazać się inna. Dane, 

które użytkownik zamieścił w Internecie mogą, po odpowiednim wyselekcjonowaniu,                   



 

a ewentualnie także odpowiednim ich przetworzeniu, posłużyć do jego szantażowania bądź 

ośmieszania. Mogą to być formy tzw. przemocy w Internecie, której skutki potrafią być dla 

użytkownika bardzo dotkliwe. W skrajnych przypadkach znane są przypadki samobójstw 

osób, przeciwko którym wykorzystano informacje, jakie kiedyś same zamieściły w Internecie. 

W szczególności dotyczy to fotografii. Nie mówiąc już o opłakanych skutkach dzielenia się            

w Internecie informacjami na temat numerów kont bankowych i kodów dostępu do nich. 

W tej grupie zagrożeń wskazać trzeba zwłaszcza zagrożenia płynące z nawiązywania 

znajomości poprzez Internet. Brak bezpośredniego kontaktu pomiędzy użytkownikami                     

i związana z tym znacząca anonimowość powoduje, że nawiązując za pomocą Internetu 

kontakt z nieznanym nam użytkownikiem, wiemy o nim tylko tyle, ile on sam nam o sobie 

ujawni – co zresztą wcale nie musi być prawdą. Taki kontakt poprzez Internet stwarza 

możliwość ukrycia rzeczywistej tożsamości użytkownika. Może on podszywać się pod kogoś 

zupełnie innego. Co więcej – może on mieć zamiary, których nie jesteśmy w stanie 

przewidzieć. W oczywisty sposób opisywana sytuacja stwarza największe zagrożenie dla 

dzieci i młodzieży. Sytuację taką wykorzystują często osoby o skłonnościach pedofilskich. 

Mam tu na myśli to co nazywane jest „uwodzeniem” w sieci. Osoby takie próbują nawiązać 

kontakt z młodym, niedoświadczonym użytkownikiem, zdobyć stopniowo jego zaufanie, by 

następnie, stosując rozmaite socjotechniczne metody, skłonić go do oczekiwanych przez 

siebie zachowań. W najlepszym razie może chodzić o skłonienie dziecka do przesłania jego 

fotografii bez ubrania. Może też chodzić o nakłonienie go do bezpośredniego spotkania                      

w świecie rzeczywistym, celem wykorzystania seksualnego takiego dziecka. 

Drugą grupą zagrożeń wymagającą szczególnej uwagi jest przekazywanie danych                    

na skutek ich wyłudzenia od użytkownika. Można tu wykorzystać łatwowierność i brak 

doświadczenia dzieci i młodzieży, choć częściej próby wyłudzenia danych są skierowane 

przeciwko dorosłym. Oni są bowiem, zazwyczaj, w posiadaniu informacji będących w polu 

zainteresowania wyłudzacza. Wyłudzenie informacji może przybrać postać prób uzyskania 

pożądanych informacji w bezpośrednim internetowym kontakcie bądź też metodami 

pośrednimi, z wykorzystaniem bardziej wysublimowanych technik komputerowych                        

z zastosowaniem fałszywych stron internetowych, na których nieświadomy użytkownik 

pozostawia swoje dane, które będą potem wykorzystane przez wyłudzacza. To zbliża ten 

rodzaj zagrożenia do podobnych zagrożeń omówionych w części dotyczącej zagrożeń 

sprzętowych. Różnica polega na tym, że tam cyberprzestępca wykradał dane bez wiedzy 

użytkownika, tu zaś użytkownik sam przekazuje dane, nie będąc świadomym, komu i w jakim 

celu, w rzeczywistości, informacji tych dostarcza.  



 

Podobnie jak obie poprzednio opisywane grupy zagrożeń, także niepożądany dostęp 

do danych nie jest zagrożeniem dotykającym wyłącznie dzieci i młodzież. Z tym zagrożeniem 

muszą się mierzyć także osoby dorosłe. Problem jest jednak szczególnie istotny w odniesieniu 

do dzieci i młodzieży ze względu na ich bardzo dużą aktywność w Internecie, w tym na tzw. 

portalach społecznościowych. Bardzo duża ilość wymienianych pomiędzy sobą danych i ich 

różnorodność, przy jednoczesnym braku doświadczenia i braku świadomości grożących 

konsekwencji sprawia, że w stosunku do tej grupy wiekowej, zagrożenie to jest szczególnie 

poważne. 

W przypadku omawianych zagrożeń, reakcja prawna będzie uzależniona od tego, czy 

działaniami swymi, osoby wykorzystujące zawarte w Internecie informacje, naruszają 

konkretne, obowiązujące normy. Jest oczywiste, że w wielu ogólnie tylko naszkicowanych 

powyżej sytuacjach, do takich naruszeń dochodzi. Będzie o tym mowa poniżej. 

 

 

3.4.  Szkodliwe treści 

 

Internet, ze względu na swój charakter, a przede wszystkim ze względu na prawie 

nieograniczoną jego dostępność zarówno co do pobierania jak i co do zamieszczania w nim 

rozmaitych danych, jest nie tylko olbrzymim źródłem użytecznych informacji. Stanowi także 

olbrzymi zasób treści, które mogą okazać się dla użytkownika szkodliwe.  

Szkodliwe treści to takie materiały, które mogą wywoływać negatywne emocje                  

u odbiorcy lub promują niebezpieczne zachowania. Można do nich zaliczyć: 

1) pornografię - treści pornograficzne dostępne bez żadnego ostrzeżenia, w tym tzw. 

pornografię dziecięcą, czyli materiały prezentujące seksualne wykorzystywanie dzieci; 

2) obrazy przemocy i okrucieństwa - treści obrazujące przemoc, obrażenia fizyczne, 

deformacje ciała, np. zdjęcia lub filmy przedstawiające ofiary wypadków, 

okrucieństwo wobec zwierząt;  

3) szkodliwe wzorce zachowań - treści nawołujące do samookaleczeń lub samobójstw, 

bądź zachowań szkodliwych dla zdrowia, np. ruch pro-ana, zachęcanie do zażywania 

niebezpiecznych substancji np. leków czy narkotyków; także rekrutację do sekt lub 

organizacji przestępczych; 



 

4) cyberprzemoc i mowę nienawiści - treści dyskryminacyjne, w tym ośmieszające -  

mające upokorzyć adresata, nawołujące do wrogości, a nawet nienawiści wobec 

różnych grup społecznych lub jednostek.
2
 

      

Ta grupa zagrożeń płynących z korzystania z Internetu jest szczególnie niebezpieczna 

dla dzieci i młodzieży. Wynika to z oczywistego faktu, że dopiero z wiekiem zdobywamy 

rozeznanie pozwalające nam odróżnić dobro od zła, prawdę od fałszu. Z wiekiem nabywamy 

wiedzę pozwalająca na zachowanie dystansu do docierających do nas informacji. Z wiekiem 

uzyskujemy też odporność psychiczną i zdolność radzenia sobie z sytuacjami wywołującymi 

silne emocje.  

Dzieci z natury swej pozostają otwarte (ciekawe), ufne i mało krytyczne w stosunku 

do otaczającej je rzeczywistości, w tym do informacji napotykanych w Internecie. To 

powoduje, że szkodliwe treści, do których dzieci i młodzież mogą dotrzeć w Internecie,                   

są w stanie wpłynąć w sposób trwały na ich psychikę, sposób postrzegania otaczającego                

je świata i akceptowane wzorce zachowań.  

Szkodliwe treści mogą spowodować ukształtowanie się niewłaściwej moralności,               

co będzie się przejawiać w przewartościowaniu przyjętej w społeczeństwie hierarchii 

wartości. Obrazy przemocy i okrucieństwa mogą początkowo wywoływać, zwłaszcza                 

u dzieci, nadmierne emocje – np. przerażenie, które może przerodzić się w długotrwałe stany 

lękowe. Na dłuższą metę, obrazy takie mogą jednak doprowadzić do odwrotnego skutku – 

pojawić się może przyzwyczajenie i zobojętnienie na oglądane tragedie. Jest też powszechnie 

wiadomym, że oglądanie pornografii, podobnie jak zażywanie narkotyków, prowadzi                  

do uzależnienia, z którego trudno się wyzwolić. Cyberprzemoc – rozumiana jako 

wykorzystywanie Internetu przez jednego użytkownika do sprawiania przykrości innemu 

użytkownikowi – przybiera rozmaite formy. Od ośmieszania, poprzez upokarzanie aż do 

gróźb i wymuszeń konkretnego zachowania. Cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży jest 

przejawem znanego od dawna zjawiska pojawiania się przemocy w grupach dziecięcych                

i młodzieżowych. Internet, dzięki swej powszechnej dostępności, pozwala jednak 

zwielokrotnić efekt tego rodzaju działań, a także ukryć sprawcę. Z kolei spotykane                      

w Internecie przykłady mowy nienawiści, poza łatwym przejmowaniem przez dzieci                        
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 Bezpieczeństwo dzieci online. Kompendium dla rodziców, nauczycieli i profesjonalistów 

Polskie Centrum Programu Safer Internet, Wydanie III, Warszawa 2015, s.99 

 



 

i młodzież słownictwa i stylu takich wypowiedzi, co już samo w sobie jest szkodliwe, mogą 

doprowadzić do utrwalenia w dzieciach i młodzieży fałszywego obrazu ofiar takiej mowy.            

W skrajnych przypadkach napotkane w Internecie treści i nawiązane w sieci kontakty, mogą 

prowadzić do rekrutacji młodzieży do organizacji o charakterze przestępczym bądź                         

do niebezpiecznych sekt. 

Treści szkodliwe występują w różnych postaciach: obrazków, filmów, tekstów                     

czy komunikatów użytkowników w grupach dyskusyjnych. Można na nie trafić właściwie 

wszędzie – na stronach internetowych, forach czy serwisach społecznościowych. Linki do 

treści szkodliwych lub same treści mogą być również rozpowszechniane za pomocą maili 

(spam) i komunikatorów. Nie należy także zapominać o internetowych reklamach – czasem 

nawet w tzw.   dziecięcym pokoju gier online można zobaczyć reklamę serwisu o charakterze 

erotycznym lub hazardowym.
3
 

Obecność szkodliwych treści w Internecie, nie zawsze jest regulowana przez prawo 

lub regulamin serwisu internetowego. Niemniej mogą to być również materiały faktycznie 

nielegalne (np. pornografia z udziałem osób małoletnich czy nawoływanie do przemocy na tle 

rasowym), których rozpowszechnianie jest karane przez polskie prawo. W większości jednak 

te materiały nie stanowią treści nielegalnych, przez co brakuje prawnych możliwości 

reagowania na nie.
4
            

 

4. OCHRONA PRAWNA 

 

4.1.  Prawo polskie 

 

Regulacje prawne zostaną zaprezentowane w układzie odnoszącym się do opisanych 

powyżej zagrożeń. 

 

Uzależnienie od Internetu 

 

Tak jak wyżej zostało już wspomniane, ustawodawca polski nie przewiduje reakcji 

przy pomocy regulacji prawnych o charakterze ochronnym i zabezpieczającym, na problem 

uzależnienia od Internetu. 

                                                 

3
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4
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Zagrożenia sprzętowe 

 

Przewidziana jest natomiast reakcja prawna na zagrożenia sprzętowe. Przepisy prawne 

mające na celu przeciwdziałanie zagrożeniom i ochronę przed ich skutkami zawarte                      

są w Kodeksie karnym (ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r., tj. Dz.U. 2016.1137 z późn. zm.).  

Przepisami tymi ustawodawca stara się przeciwdziałać rozmaitym spośród zagrożeń, 

na które narażeni mogą być użytkownicy Internetu. Nie ma tu przepisów dedykowanych 

specjalnie ochronie dzieci i młodzieży. 

Przepisy kodeksu karnego chronią dostęp do informacji i systemu informatycznego,     

co oznacza, że już samo uzyskanie dostępu do informacji bądź systemu informatycznego 

przez osobę do tego nieupoważnioną, stanowi przestępstwo. Przepisy stanowią, że nawet 

samo posługiwanie się oprogramowaniem mającym służyć nieuprawnionemu dostępowi                  

do informacji, już stanowi przestępstwo, niezależnie nawet od tego, czy w efekcie takich 

działań informacje faktycznie udało się uzyskać (art. 267 kk). Sprawca podlega grzywnie, 

karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Ściganie takich przestępstw 

odbywa się na wniosek pokrzywdzonego. 

Jak wspomniano wyżej, coraz rzadziej, ale zdarzają się jeszcze złośliwe 

oprogramowania, które mają jedynie skasować, uszkodzić jakieś aplikacje bądź zablokować 

dostęp do zbiorów użytkownika. Ogólną ochronę przed takimi zagrożeniami sprzętowymi 

zawiera art. 287 kk, którego § 1 stanowi, że kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub 

wyrządzenia innej osobie szkody, bez upoważnienia, wpływa na automatyczne przetwarzanie, 

gromadzenie lub przekazywanie danych informatycznych lub zmienia, usuwa albo 

wprowadza nowy zapis danych informatycznych, podlega karze pozbawienia wolności nawet 

do lat 5. Przepis ten znajdzie zastosowanie w sytuacjach, w których cyberprzestępca żąda             

od użytkownika okupu za odblokowanie np. komputera, który wcześniej zablokował. Zwrócić 

tu można uwagę na to, że zagrożenie sankcją pozbawienia wolności jest w tym wypadku 

wyraźnie większe (do 5 lat) niż przewidziane w art. 191 kk, gdzie przewidziana jest kara 

pozbawienia wolności do 3 lat za  zastosowanie groźby bezprawnej w celu zmuszenia innej 

osoby do określonego działania.  

 

Przepisy prawa karnego starają się chronić także gromadzone przez użytkownika dane 

i ich przetwarzanie, w ten sposób, że grożą karą nawet do 5 lat pozbawienia wolności za 

niszczenie, uszkadzanie, zmienianie lub utrudnianie dostępu do danych informatycznych (art. 



 

268a. kk). Podobną karą zagrożone jest także zakłócanie pracy systemu informatycznego, 

systemu teleinformatycznego lub sieci teleinformatycznej (art. 269a. kk). 

Swoisty rodzaj prewencji przed popełnianiem wymienionych wyżej przestępstw 

stanowi przepis art. 269b Kodeksu karnego, który stanowi, że wytwarzanie, pozyskiwanie, 

udostępnianie innym osobom urządzenia lub programu komputerowego przystosowanego               

do popełniania takich przestępstw, bądź haseł dostępu, kodów dostępu lub innych danych 

umożliwiających nieuprawniony dostęp do danych w systemie bądź sieci teleinformatycznej  

także stanowi samoistne przestępstwo. Przy czym przestępstwo takie jest popełnione 

niezależnie od tego, czy takie urządzenie albo program komputerowy bądź kody dostępu 

zostały ostatecznie dla przestępczych celów wykorzystane. Także i tutaj maksymalne 

zagrożenie to kara pozbawienia wolności na lat 5.  

Jest też oczywiste, że organizowanie i udział w grupie przestępczej mającej na celu 

popełnianie przestępstwa jest także zakazany a jego nieprzestrzeganie obarczone sankcją 

więzienia do lat 10 (art. 258 kk). Odnosi się to także do zorganizowanej przestępczości 

komputerowej. 

Jak z powyższego wynika, przepisy prawa karnego chronią przed nieuprawnionym 

dostępem do informacji i systemu informatycznego jak również przed ingerowaniem                     

w działanie i zawartość systemów informatycznych. Za niedozwolone uznają także 

pozyskiwanie i udostępnianie urządzeń i programów komputerowych umożliwiających takie 

nieuprawnione ingerencje w systemy i zawarte w nich dane. 

 

Niepożądany dostęp 

 

 Jak wyżej zaznaczono, w przypadku zagrożeń związanych z niepożądanym dostępem 

do danych, reakcja prawna jest uzależniona od tego, czy działaniami swymi, osoby 

wykorzystujące zawarte w Internecie informacje, naruszają konkretne, obowiązujące normy. 

 Przepisy kodeksu karnego skupiają się w zasadzie na dwóch rodzajach działań, które 

ustawodawca uznał za przestępstwa: wyłudzeniach oraz rozmaitych działaniach mających na 

celu seksualne wykorzystanie dzieci i młodzieży.  

 Przestępstwo wyłudzenia (zwane też oszustwem) nie jest nakierowane na ochronę w 

szczególności dzieci i młodzieży. Przepis art. 286 § 1 kk. sformułowany został jako tzw. 

przestępstwo powszechne, tzn. każdy może być zarówno sprawcą jak i ofiarą tego 

przestępstwa. Przepis ten stanowi, że każdy kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, 



 

doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem              

za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego 

pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy 

do lat 8. Tym nie mniej przepis ten stanowi pewną formę ochrony dzieci a zwłaszcza 

młodzieży, gdyż ma zastosowanie także do oszukańczych działań w Internecie, w tym 

zwłaszcza do dokonywanych w sieci zakupów. Tak więc jeżeli dziecko lub młoda osoba 

nawiązując kontakt w Internecie, zostanie oszukana przez innego użytkownika, który w celu 

osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadzi ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, 

może żądać ścigania sprawcy na drodze karnej.  

 Przestępstwo z opisanego wyżej art. 286 § 1 kk. jest przestępstwem skutkowym, tzn. 

zostaje popełnione w momencie wywołania skutku w postaci niekorzystnego rozporządzenie 

mieniem. Przepisy kk. przewidują także karę za samo używanie gróźb bezprawnych, 

stosowanych w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub 

znoszenia jakiegoś stanu rzeczy. W ten sposób ustawodawca stara się chronić np. przed 

szantażem, za pomocą którego sprawca może nakłaniać dziecko, czy młodego człowieka do 

zrealizowania przez siebie zaplanowanych celów. Stosowanie takich gróźb zagrożone jest 

karą pozbawienia wolności do lat 3 (art. 191 § 1 kk.). 

  

 Znacznie więcej uwagi poświęca Kodeks karny problemowi jaki stanowi zagrożenie 

seksualnego wykorzystania dzieci i młodzieży.  

Omawiając zakazane przez kodeks karny zachowania zmierzające do seksualnego 

wykorzystania dzieci i młodzieży, trzeba od razu na początku uczynić wyraźne zastrzeżenie, 

że w odróżnieniu od przyjętej na początku opracowania definicji dzieci i młodzieży jako osób 

które nie ukończyły 18 lat, w przypadkach, które będą teraz opisywane ustawodawca ustalił 

na 15 lat szczególną granicę wieku. Oznacza to, że działania, które w stosunku do dzieci                  

i młodzieży po ukończeniu 15 lat nie stanowią już przestępstwa, są przestępstwami, jeżeli 

podmiotem takich samych działań jest osoba, która nie ukończyła 15 lat. Wyjątkiem jest 

utrwalanie, przechowywanie, rozpowszechnianie a nawet uzyskiwanie dostępu do treści 

pornograficznych z udziałem małoletniego. W tych wypadkach przestępstwem są 

wymienione czynności jeżeli odnoszą się do treści pornograficznych z udziałem osoby, która 

nie ukończyła 18 lat. Upraszczając to, należy wskazać, że zakazane jest produkowanie, 

posiadanie i rozpowszechnianie pornografii dziecięcej, czyli ukazującej dzieci i młodzież, 

które nie ukończyły 18 lat życia, w sytuacjach zachowań seksualnych. Analizując przepisy 



 

kodeksu karnego trzeba zwracać uwagę na rozróżnienie pojęć małoletniego oraz małoletniego 

poniżej 15 lat.  

Drugie zastrzeżenie dotyczy kwestii zakresu samego pojęcia pornografii, w tym 

wspomnianej już tzw. pornografii dziecięcej. Kodeks karny nie zawiera definicji legalnej 

terminu pornografia ani pornografia dziecięca. Można jednak sięgnąć do aktów prawa 

międzynarodowego, które definicję pornografii dziecięcej zawierają. Szeroka definicja 

zawarta jest w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/93/UE z dnia 13 grudnia 

2011 r. w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych                               

i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej, zastępująca decyzję 

ramową Rady 2004/68/WSiSW (Dz.U.UE.L.2011.335.1 z dnia 17 grudnia 2011 r.). 

Dyrektywa ta weszła w życie w dniu ogłoszenia (17.12.2011 r.) i jest aktem prawnym 

wiążącym Polskę. Na podstawie tej Dyrektywy dokonane zostały zmiany, m.in., w Kodeksie 

karnym. 

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 Dyrektywy, "pornografia dziecięca" oznacza: 

1) wszelkie materiały ukazujące dziecko uczestniczące w rzeczywistych lub 

symulowanych zachowaniach o wyraźnie seksualnym charakterze, 

2) wszelkie przedstawianie organów płciowych dziecka w celach głównie seksualnych, 

3) wszelkie materiały ukazujące osobę wyglądającą na dziecko uczestniczącą                         

w rzeczywistych lub symulowanych zachowaniach o wyraźnie seksualnym 

charakterze oraz przedstawienia organów płciowych osób wyglądających jak dziecko, 

w celach głównie seksualnych;  

4) realistyczne obrazy dziecka uczestniczącego w zachowaniach o wyraźnie seksualnym 

charakterze lub realistyczne obrazy organów płciowych dziecka, w celach głównie 

seksualnych. 

Zwrócić trzeba uwagę, że pkt 4 definicji obejmuje realistyczne obrazy nieistniejącego 

dziecka, tworzone np. przy pomocy technik komputerowych. Ponadto podkreślenia wymaga 

to, że przytoczona definicja pornografii dziecięcej mówi o wykorzystaniu dziecka a - jak 

wyżej było już wspomniane, dzieckiem w rozumieniu tej Dyrektywy jest osoba w wieku 

poniżej 18 lat. Pornografią dziecięcą, jak już wyżej było wspomniane, jest więc wszystko,            

co spełnia kryteria wymienione w powyższej definicji a ukazujące osobę przed ukończeniem 

18 roku życia. 

 

Prawo karne uznaje za przestępstwa wszystko co związane jest z pornografią 

dziecięcą.   



 

Przepisy kodeksu karnego (art. 202 § 3 i nast. kk.) zakazują utrwalania treści 

pornograficznych z udziałem małoletniego. Grozi za to kara pozbawienia wolności od roku 

do lat 10. Nie ma tu znaczenia nawet zgoda małoletniego. Zagrożenie karą zwiększa się do lat 

12, jeżeli utrwalanie, produkcja bądź posiadanie takich treści odbywa się w celu ich 

rozpowszechniania. Z kolei samo posiadanie lub uzyskiwanie dostępu do treści 

pornograficznych z udziałem małoletniego, ale bez zamiaru ich rozpowszechniania, 

zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 5. Łagodniej traktuje ustawodawca 

produkowanie, rozpowszechnianie, prezentowanie a także posiadanie treści pornograficznych 

przedstawiających wytworzony (np. komputerowo) albo przetworzony wizerunek 

małoletniego, uczestniczącego w czynności seksualnej. Czyn taki zagrożony jest grzywną 

albo karą ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Takiej samej karze 

podlega osoba, która w celu zaspokojenia seksualnego uczestniczy w prezentacji treści 

pornograficznych z udziałem małoletniego. Ściganie następuje z urzędu. Warto w tym 

miejscu zwrócić uwagę, że utrwalanie wizerunku nagiej osoby w wieku powyżej 18 lat  lub 

osoby takiej w trakcie czynności seksualnej, dokonane za jej zgodą, nie stanowi przestępstwa. 

Rozpowszechnianie zaś takich wizerunków bez jej zgody, zagrożone jest karą do 5 lat 

pozbawienia wolności, czyli o ponad połowę niższą niż kara za rozpowszechnianie 

pornografii dziecięcej. Dodatkowo ściganie następuje tu na wniosek osoby pokrzywdzonej 

(art. 191a kk.). 

 

Prawo karne zakazuje prezentowania treści pornograficznych małoletniemu, który               

nie ukończył 15 lat, a także rozpowszechniania treści pornograficznych w taki sposób, że taki 

małoletni może się z takimi treściami zapoznać (art. 200 § 3 kk.). Działania takie zagrożone 

są sankcją do 3 lat pozbawienia wolności. Przepis ten penalizuje np. wykładanie przez 

sprzedawców, czasopism zawierających treści pornograficzne w sposób umożliwiający 

małoletniemu zapoznanie się z treściami pornograficznymi. Teoretycznie powinien także 

penalizować stosunkowo łatwy dostęp małoletniego do treści pornograficznych 

prezentowanych w Internecie. Aby zabezpieczyć się przed odpowiedzialnością z tego tytułu, 

udostępniający strony internetowe zawierające materiały pornograficzne, wprowadzają czysto 

teoretyczną barierę dostępu, polegająca na zamieszczeniu stosownego ostrzeżenia o treści 

materiałów i wymogu potwierdzenia osiągniecia wymaganej granicy wieku, aby móc dotrzeć 

do takich materiałów.  

Ustawodawca penalizuje także działania polegające na prowadzeniu reklamy lub 

promocji działalności polegającej na rozpowszechnianiu treści pornograficznych, w sposób 



 

umożliwiający zapoznanie się z nimi małoletniemu poniżej lat 15.  Z kolei ten przepis 

stanowi zaporę, np. przed zamieszczaniem w prasie czy na tzw. billboardach reklam portali 

internetowych zawierających treści pornograficzne. Taką samą karą do 3 lat pozbawienia 

wolności zagrożone jest prezentowanie małoletniemu poniżej 15 lat wykonania czynności 

seksualnej dokonanej w celu swojego zaspokojenia seksualnego lub zaspokojenia 

seksualnego innej osoby (art. 200 § 4 kk.). 

Karą pozbawienia wolności od 2 do 12 lat zagrożone jest obcowanie płciowe                       

z małoletnim poniżej lat 15, jak również dopuszczenie się wobec takiej osoby innej czynności 

seksualnej lub doprowadzenie jej do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania 

(art. 200 § 1 kk.). Jak wyżej wspomniano, ustawodawca polski, przyjął, że dokonywanie 

czynności seksualnych przez i z osobą, która ukończyła 15 rok życia - z wyłączeniem kwestii 

pornografii dziecięcej - nie stanowi przestępstwa. Oczywiście przy pełnej dobrowolności                   

i właściwym rozeznaniu małoletniego. Jeżeli bowiem obcowanie płciowe z małoletnim                 

(w tym wypadku chodzi o osobę pomiędzy 15 a 18 rokiem życia) lub dopuszczenie się wobec 

takiej osoby innej czynności seksualnej albo doprowadzenie ją do poddania się takim 

czynnościom albo do ich wykonania, odbywa się z nadużyciem zaufania lub z udzieleniem                                      

w zamian korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy, to wówczas czyn taki stanowi 

przestępstwo, zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 5. Podobna kara grozi                            

za wymienione czynności jeżeli były skutkiem nadużycia stosunku zależności bądź 

wykorzystania krytycznego położenia małoletniego (art. 199 kk.). 

 

Od dnia 8 czerwca 2010 r. obowiązuje w naszym systemie prawa art. 200a kk. 

Przewiduje on odpowiedzialność karną za nowy typ przestępstwa, tzw. przestępstwo 

groomingu, nazywane też uwodzeniem nieletniego. W praktyce chodzi o nawiązywanie za 

pomocą Internetu kontaktów z małoletnimi poniżej 15 roku życia, celem obcowania 

płciowego lub innej czynności seksualnej z wykorzystaniem różnych oszukańczych praktyk 

(m.in. wprowadzenie w błąd albo wykorzystanie błędu małoletniego). 

Wprowadzenie tego nowego typu przestępstwa nastąpiło na mocy nowelizacji kk.                 

z dnia 5 listopada 2009 r., a miało na celu dostosowanie polskiego prawa do postanowień 

Konwencji Rady Europy z Lanzarote z dnia 25 października 2007 r. o ochronie dzieci przed 

seksualnym wykorzystaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych (podpisanej 

przez Polskę dnia 25 października 2007 r., ratyfikowanej 22 stycznia 2015 r.) (Dz. U. z 2015 

r. poz. 608). 



 

Przepis § 1 tego nowego artykułu stanowi, że kto w celu popełnienia przestępstwa 

zgwałcenia małoletniego poniżej 15 roku życia lub dokonania albo skłonienia takiego 

małoletniego do innego zachowania seksualnego opisanego w omówionym już powyżej art. 

200 kk., jak również w celu produkowania lub utrwalania treści pornograficznych,                          

za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej nawiązuje 

kontakt z małoletnim poniżej lat 15, zmierzając, za pomocą wprowadzenia go w błąd, 

wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania sytuacji albo przy użyciu 

groźby bezprawnej, do spotkania z nim, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

Jeżeli sprawca, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub sieci 

telekomunikacyjnej, małoletniemu poniżej lat 15 składa otwarcie propozycję obcowania 

płciowego, poddania się lub wykonania innej czynności seksualnej lub udziału                               

w produkowaniu lub utrwalaniu treści pornograficznych, i zmierza do jej realizacji, podlega  

grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 

 Jak widać karalne jest zarówno otwarte nagabywanie małoletniego, który nie ukończył 

15 lat, jak i usiłowanie skłonienia go za pomocą podstępu lub groźby. Dotyczyć to może 

szerokiego wachlarza zachowań - od prezentowania małoletniemu treści pornograficznych, 

poprzez wyłudzanie od niego zachowań bądź materiałów o charakterze pornograficznym              

aż po nakłanianie do spotkania celem odbycia stosunku seksualnego, a w skrajnym 

przypadku, nawet zgwałcenia. Istotne jest, że to nagabywanie ma się odbywać                              

za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej (a więc także 

Internetu). 

 

 Ponieważ w opisie zagrożenia, określonego jako niepożądany dostęp do danych, 

wspomniano o skrajnych konsekwencjach takich zagrożeń, jakim może być targnięcie                    

się na własne życie, co oczywiście dotyczy także dzieci i młodzieży, wypada wspomnieć                

o tym, że Kodeks karny przewiduje sankcje w postaci kary pozbawienia wolności do lat 5               

dla sprawcy, który nieumyślnie spowoduje śmierć człowieka (art 155 kk.). W zasadzie tak 

trzeba byłoby kwalifikować ewentualne takie przypadki, gdyby dziecko lub młoda osoba 

popełniła samobójstwo, na skutek traumatycznych przeżyć wywołanych skutkami 

udostępnienia w Internecie danych, które ktoś w sposób nieprzewidziany wykorzystał. 

Uprzedzając nieco kolejne uwagi, zapowiedzieć można, że targnięcie się na swe życie, może 

też być skutkiem cyberprzemocy, o czym będzie jeszcze mowa. Tam jednak na ogół             

nie będzie mowy o nieumyślnym spowodowaniu śmierci. 

 



 

Swoistą ochronę przed niepożądanym dostępem do danych przewidują przepisy 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. 2016.922). Każdy 

ma prawo do ochrony swoich danych osobowych – także dziecko. Przetwarzanie danych 

osobowych może mieć miejsce ze względu na dobro publiczne, dobro osoby, której dane 

dotyczą, lub dobro osób trzecich w zakresie i trybie określonym tą ustawą. Przetwarzanie 

danych to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, 

utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie,                         

a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych. 

 

Omawiając przepisy tej ustawy, trzeba zrobić dwa istotne zastrzeżenia.  

Po pierwsze przepisów ustawy nie stosuje się do osób fizycznych, które przetwarzają 

dane wyłącznie w celach osobistych lub domowych. Oznacza to, że na gruncie tej ustawy 

pobranie (np. z Internetu) danych osobowych dziecka czy młodej osoby i przechowywanie 

tych danych (np. na swoim komputerze) wyłącznie w celach osobistych, nie jest zabronione             

i nie stanowi przestępstwa (oczywiście z wyłączeniem pornografii dziecięcej, o czym będzie 

poniżej), mimo że takie zachowanie spełnia kryteria przetwarzania danych. Jednakże gdyby 

sprawca upublicznił tak zgromadzone dane, czy przekazał je innej osobie (spoza kręgu 

domowników), to popełnia przestępstwo. 

 Drugie zastrzeżenie odnosi się do generalnej zasady, że przetwarzanie danych 

osobowych jest dopuszczalne gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę. 

Zastrzeżenie polega na tym, że udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest 

czynnością prawną. Zgodnie z prawem cywilnym dziecko do ukończenia 13 roku życia nie 

posiada zdolności do czynności prawnych. Dziecko w wieku 13 – 18 lat posiada jedynie 

ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Oznacza to, że dziecko co do zasady nie może 

samodzielnie udzielić zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych czy wizerunku. 

Taką zgodę musi za dziecko wyrazić rodzic (opiekun prawny), lub – w przypadku dzieci 

powyżej 13 roku życia – konieczna jest dodatkowa zgoda rodzica (opiekuna prawnego) 

na zgodę wyrażoną przez dziecko. Takiej zgody rodziców, w omawianych wyżej sytuacjach, 

na ogół nie ma, więc sprawca praktycznie nigdy na nią powoływać się nie może. 

 Mając na uwadze powyższe zastrzeżenia trzeba wskazać, że zgodnie z art. 23                     

tej ustawy, przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy: 



 

1) osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie 

dotyczących jej danych; 

2) jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku 

wynikającego    z przepisu prawa; 

3) jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną 

lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie 

osoby, której dane dotyczą; 

4) jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra 

publicznego; 

5) jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych 

przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza 

praw i wolności osoby, której dane dotyczą. 

 Co do zasady zabrania się (z wyjątkami wskazanymi w ustawie) przetwarzania (m.in.) 

danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania 

religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również 

danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym (tzw. dane 

wrażliwe)(art. 27). 

 

 Nawet jednak, gdy dane osobowe zostały zgromadzone w sposób zgodny z prawem, 

osobie, której dane dotyczą, przysługuje szereg uprawnień w stosunku do podmiotu 

przetwarzającego takie dane. Ma ona prawo do uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki 

zbiór z jej danymi istnieje, oraz do ustalenia administratora tych danych, jego adresu i pełnej 

nazwy, uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, źródle 

uzyskania danych i sposobie oraz odbiorcach, którym dane są udostępniane. Osoba taka może 

także żądać uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego                    

lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, 

nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do 

realizacji celu, dla którego zostały zebrane. 

 

Ustawa zawiera przepisy karne, przewidujące sankcje za nieprzestrzeganie jej 

postanowień. I tak art. 49 tej ustawy stanowi, że kto przetwarza w zbiorze dane osobowe, 

choć ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne albo do których przetwarzania nie jest 

uprawniony, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności               

do lat 2. Jeżeli opisany czyn dotyczy wymienionych wyżej tzw. danych wrażliwych, sprawca 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. 



 

 Karalne jest też udostępnianie lub umożliwianie dostępu osobom nieupoważnionym 

do danych osobowych. Za takie działania, osoba która administruje zbiorem danych lub jest 

obowiązana do ochrony danych, może zostać ukarana grzywną, karą ograniczenia wolności 

albo pozbawienia wolności do lat 2 (art. 51). Na osobie administrującej danymi ciąży też 

obowiązek zabezpieczenia ich przed zabraniem przez osoby nieuprawnione, uszkodzeniem 

lub zniszczeniem. Za zaniedbanie tego obowiązku, choćby nieumyślne, grozi kara grzywny, 

ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku (art. 52). 

 

 Z powyższej analizy przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, można wysnuć 

wniosek, że ma ona przede wszystkim chronić dane osobowe przed nieuprawnionym 

gromadzeniem ich w zbiorach i udostępnianiem. Z punktu widzenia bezpieczeństwa dzieci                 

i młodzieży, naruszenia reguł ustawy częściej będzie powiązane ze zorganizowaną 

przestępczością niż z indywidualnymi działaniami pojedynczych sprawców. Trzeba jednak 

pamiętać, że coraz więcej pojawia się zbiorów danych zawierających często bardzo dużo 

istotnych danych osobowych o dzieciach i młodzieży (chociażby baza systemu informacji 

oświatowej), które mogą znaleźć się w polu zainteresowania zorganizowanej przestępczości. 

 

 Wspomnieć jeszcze wypada o regulacjach zawartych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017.880 j.t.).  

W interesującym nas zakresie pewne praktyczne znaczenie może mieć przepis 

chroniący wizerunek osoby, a więc także dziecka. Art. 81 tej ustawy stanowi,                                

że rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej.                     

Tu pojawia się od razu wspomniane już wyżej zastrzeżenie, że osoby, których ochronę                      

w cyberprzestrzeni omawiamy, nie mogą samodzielnie takiej zgody udzielić. Sprawę 

dodatkowo komplikuje zapis, że w braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest 

wymagane, jeżeli osoba widniejąca na wizerunku otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie. 

Poza tym sankcja za rozpowszechnianie wizerunku bez zgody zainteresowanej osoby jest                

w tej ustawie określona jedynie jako sankcja cywilnoprawna. W razie bowiem dokonanego 

naruszenia można żądać zaniechania rozpowszechniania jak również żądać, aby osoba, która 

dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków,                      

w szczególności aby złożyła publiczne oświadczenie o odpowiedniej treści i formie. Jeżeli 

naruszenie było zawinione, sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę 

pieniężną tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub - na żądanie poszkodowanego - 

zobowiązać sprawcę, aby uiścił odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez 



 

poszkodowanego cel społeczny. Jak widać ta regulacja ma marginalne znaczenie. Oczywiście 

zupełnie innej regulacji podlegać będzie wizerunek, który spełniać będzie kryteria pornografii 

dziecięcej. 

 

 Na zakończenie, skoro była już mowa o sankcjach cywilnoprawnych, trzeba zwrócić 

uwagę na ochronę jaką na gruncie prawa cywilnego stanowią zawarte w Kodeksie cywilnym 

normy chroniące tzw. dobra osobiste. Normy te zawarte są w art. 23 kc., który stanowi,                  

że dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda 

sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność 

mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod 

ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.  

Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać 

zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia 

może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności 

potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie 

odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Może on również żądać zadośćuczynienia 

pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. Jeżeli 

wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany 

może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych opisanych w Kodeksie cywilnym. 

Przepisy powyższe nie uchybiają uprawnieniom przewidzianym w innych przepisach, 

w szczególności w prawie autorskim oraz w prawie wynalazczym. 

 

 

Szkodliwe treści – pornografia 

 

Jak już wspomniano przy opisywaniu reakcji prawnej na zagrożenia związane                      

z niepożądanym dostępem do danych, ustawodawca polski istnienie pornografii toleruje.               

Ani jej produkcja ani posiadanie, a także udostępnianie nie stanowi, co do zasady,                         

ani przestępstwa ani wykroczenia.  Jest tak z dwoma zastrzeżeniami.  

Po pierwsze jak wyżej opisano, to liberalne podejście nie dotyczy pornografii 

dziecięcej. Wszystko co dotyczy pornografii dziecięcej a więc produkowanie, posiadanie                     

i rozpowszechnianie, a nawet uzyskiwanie do niej dostępu, jest przestępstwem.  

Po drugie, ustawodawca wprowadził pewne ograniczenia w udostępnianiu pornografii 

(tej z udziałem osób dorosłych). Przede wszystkim nie wolno publicznie prezentować treści 



 

pornograficznych w taki sposób, że może to narzucić ich odbiór osobie, która sobie tego nie 

życzy (art. 202 § 1 kk.). Grozi za to kara od grzywny do nawet 2 lat pozbawienia wolności. 

Odczytując ten zapis od drugiej strony, stanowi on, że niepubliczne prezentowanie treści 

pornograficznych w sposób narzucający ich odbiór, nie jest już przestępstwem, o ile takim 

odbiorcą jest osoba, która ukończyła 15 rok życia. Swoistym bowiem uszczegółowieniem 

tego zakazu, a przede wszystkim podwyższeniem sankcji do 3 lat pozbawienia wolności                 

jest działanie polegające na rozpowszechnianiu treści pornograficznych w taki sposób,                      

że może się z takimi treściami zapoznać małoletni poniżej 15 roku życia (art. 200 § 3 kk.). 

Ustawodawca, jak już wspomniano, penalizuje także działania polegające na prowadzeniu 

reklamy lub promocji działalności polegającej na rozpowszechnianiu treści pornograficznych, 

w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi małoletniemu poniżej lat 15 (art. 200 § 5 kk.). 

Jak wyżej zauważono, przepisy powyższe, w odniesieniu do Internetu,                                  

nie wprowadzają zakazu publikowania w nim treści pornograficznych a jedynie wymagają 

zastosowania pewnego rodzaju zabezpieczeń, o których już wspomniano. Skuteczność tych 

zabezpieczeń jest jednak wątpliwa. 

 

 

Szkodliwe treści – obrazy przemocy i okrucieństwa 

 

Przepisy prawa karnego (kk. i kw.) nie zawierają norm ingerujących w tego typu 

szkodliwe treści. Ochrona dzieci i młodzieży przed takimi treściami spoczywa na rodzicach                        

i opiekunach oraz na odpowiedzialności decydentów w środkach masowego przekazu. Pewne 

ograniczenia wypływają z przepisów regulujących emitowanie programów telewizyjnych, 

które zakazują, zwłaszcza w porze dziennej, emitowania takich materiałów (patrz art. 18                    

i art. 47e ustawy o radiofonii i telewizji).  

 

Szkodliwe treści - szkodliwe wzorce zachowań 

 

Przepisy polskiego prawa karnego nie zawierają uregulowań specyficznych                       

dla Internetu, w tym w jakiś szczególny sposób chroniących dzieci i młodzież, przed 

szkodliwymi wzorcami zachowań, z jakimi można się tam spotkać. Mogą natomiast mieć 

odpowiednie zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące, czyli takie, które penalizują 

jakieś zachowania, niezależnie od tego w jakich okolicznościach czy za pomocą jakich 

środków zostają uzewnętrznione. 



 

W najbardziej skrajnych przypadkach te szkodliwe wzorce zachowań mogą polegać na 

takich oddziaływaniach na innych użytkowników Internetu, które propagują samookaleczanie 

się lub nawet popełnianie samobójstw. W takich sytuacjach, autorom takich treści                      

i przekazów namawiających do takich zachowań, można postawić zarzut naruszenia normy 

zawartej w art. 151 kk., która stanowi, że kto namową lub przez udzielenie pomocy 

doprowadza człowieka do targnięcia się na własne życie, podlega karze pozbawienia 

wolności od 3 miesięcy do lat 5.  

Także narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia                      

albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu stanowi przestępstwo zagrożone karą pozbawienia 

wolności do lat 3 (art. 160 kk.). To przestępstwo można popełnić także nieumyślnie czyli bez 

zamiaru spowodowania swym działaniem opisanego skutku. Zwrócić tu trzeba uwagę,                         

że skutkiem jest tu samo bezpośrednie zagrożenie, niezależnie od tego czy w dalszej 

kolejności nastąpił rzeczywiście ciężki uszczerbek na zdrowiu lub śmierć.  Czyn zabroniony 

popełniony jest nieumyślnie, jeżeli sprawca nie mając zamiaru jego popełnienia, popełnia go 

jednak na skutek niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach,               

mimo że możliwość popełnienia tego czynu przewidywał albo mógł przewidzieć (art. 9 § 2 

kk.). Za nieumyślne spowodowanie ww. zagrożenia grozi sankcja od kary grzywny do kary 

pozbawienia wolności do 1 roku. Przepis art. 160 kk. może mieć zastosowanie, gdy                        

za pomocą kontaktów w Internecie, poprzez sugestie, namowy, zachwalanie pewnych 

zachowań a nawet groźby, jeden użytkownik w realny sposób narazi drugiego – w naszym 

przypadku będzie chodziło o dzieci i młodzież – na zachowania bezpośrednio zagrażające 

jego zdrowiu lub życiu. Przy czym za ciężki uszczerbek na zdrowiu przepisy kodeksu 

karnego uznają pozbawienie człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia albo 

spowodowanie innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, 

choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej 

trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia                              

lub zniekształcenia ciała (art. 156 kk.). Przykładem takiego zachowania może być udzielanie, 

za pośrednictwem Internetu, „porad” czy wskazówek młodej dziewczynie, jak pozbyć się 

niechcianej ciąży, sposobami, które, gdyby zostały zastosowane, spowodowałyby zagrożenie 

zdolności posiadania dzieci w przyszłości. Na marginesie zaznaczę tylko, że czyn taki może 

stanowić jednocześnie przestępstwo opisane w art. 152 § 2 kk. czyli nakłanianie                           

lub udzielanie pomocy kobiecie ciężarnej w przerwaniu ciąży z naruszeniem przepisów 

ustawy.  



 

Z innych regulacji kk. mogących mieć zastosowanie do aktywności w Internecie 

trzeba wspomnieć o zakazie publicznego propagowania lub pochwalania zachowań                       

o charakterze pedofilskim. Sankcje za takie działania, od kary grzywny do kary pozbawienia 

wolności do lat 2, przewiduje art. 200b kk. 

Z kolei art. 255a kk. zakazuje rozpowszechniania lub publicznego prezentowania 

treści mogących ułatwić popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym w zamiarze, 

aby przestępstwo takie zostało popełnione. Przepis ten przewiduje za to karę pozbawienia 

wolności od 3 miesięcy do lat 5. Tej samej karze podlega ten, kto w celu popełnienia 

przestępstwa o charakterze terrorystycznym uczestniczy w szkoleniu mogącym umożliwić 

popełnienie takiego przestępstwa. Do rozpowszechniania, o którym powyżej mowa,                          

jak również do szkolenia terrorystycznego, Internet całkiem dobrze się nadaje.                           

Takie propozycje mogą okazać się atrakcyjne dla młodzieży. 

 

Podsumowując ten fragment, należy zwrócić uwagę głównie na to, że przepisy prawa 

karnego usiłują zapobiegać wszelkim zagrożeniom, w wyniku których utracie lub uszczerbku 

może doznać życie lub zdrowie człowieka, w tym dzieci i młodzieży. W polu widzenia tych 

przepisów jest cały wachlarz zachowań, które do takich skutków mogą prowadzić. Dotyczy    

to nie tylko np. promowania zażywania narkotyków czy,, tzw. dopalaczy” ale także dla 

różnego rodzaju niebezpiecznych porad, reklam i wskazówek np. dotyczących sposobów 

odżywiania, których zastosowanie stworzy zagrożenie dla życia bądź zdrowia dzieci                        

i młodzieży. 

 

Szkodliwe treści - Cyberprzemoc i mowa nienawiści 

 

Jak wspomniano wyżej, przy określaniu zawartości pojęcia cyberprzemoc, zjawisko 

przemocy wśród dzieci i młodzieży nie jest niczym nowym, co pojawiłoby się wraz                       

z Internetem. Jednakże możliwości jakie daje Internet i używane obecnie systemy 

telekomunikacyjne, w sposób drastyczny ułatwiły osiągnięcie celu zamierzonego przez 

sprawców – tzn. dokuczenie adresatowi w sposób szczególnie dotkliwy. Ten drastyczny 

wzrost dokuczliwości działań, sprawcy zawdzięczają nowym, bardzo zaawansowanym 

technikom uzyskiwania informacji (np. nagrywania zdarzeń za pomocą telefonu 

komórkowego), ich łatwego i różnorodnego przetwarzania oraz szybkości rozprzestrzeniania 

się informacji i prawie nieograniczonemu jej zasięgowi.  



 

Pomimo tych nowych sytuacji i możliwości, reakcja prawa karnego na związane               

z nimi zagrożenia, uległa jedynie niewielkiej, choć trzeba przyznać - istotnej zmianie. 

Pojawiło się w kk. nowe przestępstwo uporczywego nękania. Zjawisko to, znane pod nazwą 

„stalking”, zostało opisane w art. 190a kk. Ten nowy typ czynu zabronionego wprowadziła 

ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny (Dz. U. Nr 72, poz. 381), 

która weszła w życie dnia 6 czerwca 2011 r. W pozostałym zakresie, aktualnie ochrona przed 

zagrożeniami płynącymi z cyberprzemocy pozostaje oparta na tradycyjnych przepisach.   

Cyberprzemoc może przejawiać się przede wszystkim pod postacią kierowania 

różnego rodzaju gróźb pod adresem innej osoby. Świetnie do tego nadaje się Internet jak 

również inne urządzenia służące do zdalnej komunikacji. Grożenie innej osobie popełnieniem 

przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza                             

w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, jest sankcjonowane grzywną, karą 

ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2 (art. 190 kk.). Pewną odmianą 

omawianego zachowania jest używanie groźby (bezprawnej) w celu zmuszenia innej osoby 

do określonego działania, zaniechania lub znoszenia jakiejś sytuacji. Jest to więc już nie 

groźba dla samej groźby (czy raczej dla dokuczenia innej osobie), ale groźba jako narzędzie 

wymuszenia posłuszeństwa. Takie działania sprawcy zagrożone jest surowszą sankcją                   

niż samo grożenie innej osobie, gdyż ustawodawca przewiduje w tym wypadku karę 

pozbawienia wolności do lat 3 (art. 191 § 1 kk.). To sankcja za np. wymuszenia określonego 

zachowania kierowane, w naszym przypadku do dzieci i młodzieży przy użyciu Internetu lub 

innego komunikatora. Przepis ten był już wskazany przy omawianiu sankcji prawnych 

będących odpowiedzią na zagrożenia płynące z niepożądanego dostępu do danych. 

 

 Odmienną od grożenia formą popełnienia przestępstwa może być, wspomniane już, 

uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej, które wzbudza w niej uzasadnione 

okolicznościami poczucie zagrożenia lub w istotny sposób narusza jej prywatność. To 

klasyczny „stalking” wprowadzony do kk. przepisem § 1 wspomnianego wyżej art. 190a. 

Przewiduje on w tym wypadku sankcję w postaci kary pozbawienia wolności do lat 3. 

Zjawisko wykorzystywania Internetu a zwłaszcza poczty elektronicznej jak również innych 

komunikatorów do uprzykrzania życia innemu użytkownikowi, poprzez liczne i częste 

komunikaty, które nie muszą wzbudzać poczucia zagrożenia, ale w istotny sposób naruszają 

jego prywatność, bywa zmorą w środowisku dzieci i młodzieży. Jednakże trzeba podkreślić, 

że ze względu na wiek sprawców (poniżej 17 lat), nie odpowiadają oni za te czyny na 

zasadach prawa karnego. Popełniając jednak tego rodzaju przestępstwo, osoby po ukończeniu 



 

13 roku życia, odpowiadają na zasadach ustanowionych w ustawie z dnia 26.10.1982 r.                       

o postępowaniu w sprawach nieletnich (tj, Dz. U. z 2016 poz. 1654 z późn. zm.). Oznacza to 

także to, że opisane w tym przepisie działania, jeśli są podejmowane przez dzieci, które nie 

ukończyły 13 lat, pozostaną, na gruncie prawa, bezkarne. Przepis ten można jednak uznać za 

ochronę dzieci i młodzieży, w zakresie, w jakim osoby dorosłe próbują takimi nękającymi 

działaniami, nakłonić do czegoś dzieci lub młodzież.  

Większe znaczenie, z interesującego nas punktu widzenia, może mieć w praktyce 

przepis § 2 art. 190a kk. Przewiduje on, tak jak poprzedni, karę pozbawienia wolności do lat 

3, za podszywanie się pod inną osobę z wykorzystaniem jej wizerunku lub innych jej danych 

osobowych, w celu wyrządzenia tej osobie szkody majątkowej bądź osobistej.  Przepis ten 

może chronić dzieci i młodzież przed wyrządzaniem im szkody poprzez np. rozsyłanie 

nieprawdziwych lub szkalujących innych wiadomości, przez osoby podszywające się pod nie. 

Takie działania mogą doprowadzić do poważnych nieporozumień, konfliktów, błędnych 

decyzji i oskarżeń, z wszystkimi tego dalszymi konsekwencjami. Niestety Internet umożliwia 

takie działania. Trzeba zwrócić uwagę, że sam ustawodawca przewidział, jako najdalej idące 

konsekwencje działań, opisanych powyżej w obu paragrafach art. 190a kk., jakim może być 

targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie. Jeśli dojdzie do takiego dramatycznego 

finału, sprawca podlega znacznie surowszej karze - od roku do lat 10 pozbawienia wolności 

(art. 190a § 3).  

Przejawem cyberprzemocy są też działania dyskryminacyjne i używanie języka 

nienawiści. Działania dyskryminacyjne to działania mające na celu wywołanie u adresata tych 

działań przekonania, że poszczególne osoby, grupy osób czy całe społeczności ze względu na 

jakąś jedną lub wiele wyróżniających ich cech, są gorsi, mniej wartościowi od innych osób 

bądź społeczności. Mówiąc o języku nienawiści mamy tu na myśli działania polegające na 

używaniu takich słów, zwrotów, kontekstów, obrazów, porównań i innych podobnych 

środków, które mają oddziaływać na stronę emocjonalną odbiorcy, w celu wywołania złych 

emocji typu nienawiść czy wrogość. Temu celowi mogą też służyć fałsz czy tzw. półprawda. 

W Internecie można natknąć się na takie przejawy dyskryminacji i mowy nienawiści. 

Niestety, przypadki dyskryminacji a nawet mowy nienawiści, spotkać można także                 

w kontaktach pomiędzy dziećmi i młodzieżą. Prowadzić to może do wykluczenia danej osoby 

z grupy rówieśniczej. Dyskryminacja może też przyjąć formę ośmieszania. Przypadki takie                  

są odczuwane bardzo boleśnie, zwłaszcza w młodym wieku, z powodu braku dystansu 

płynącego z doświadczenia. Konsekwencje zaś mogą być czasem nieodwracalne,                          



 

np. w postaci trwałych urazów psychicznych, utrwalenia zaniżonego poczucia własnej 

wartości, aż do targnięcia się na swe życie włącznie. 

Przepisy prawa karnego nie pozostają obojętne na takie zagrożenia. Mają                            

tu odpowiednie zastosowanie przepisy o przestępstwach zniesławienia (pomówienia)                       

i znieważenia. Zniesławienie jest działaniem adresowanym do innych osób, niż osoba                 

czy osoby, których dotyczą przekazywane informacje. W odróżnieniu  od zniesławienia, 

sprawca zniewagi zwraca się bezpośrednio do osoby znieważanej, choćby nawet w jej 

nieobecności. Zarówno zniesławienie jak i zwłaszcza zniewaga spełniają (zazwyczaj) kryteria 

mowy nienawiści. 

Art. 212 kk. stanowi, że każdy kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę 

prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub 

właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania 

potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo 

karze ograniczenia wolności. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego powyżej                  

za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia 

wolności albo pozbawienia wolności do roku. Ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego. 

Z kolei art. 216 kk. stanowi, że każdy kto znieważa inną osobę w jej obecności albo 

choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby                     

tej dotarła, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. Kto znieważa inną osobę                  

za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia 

wolności albo pozbawienia wolności do roku. Tu także ściganie odbywa się z oskarżenia 

prywatnego. 

Widać wyraźnie, że zarówno w przypadku zniesławienia jak i zniewagi, ustawodawca 

podnosi zagrożenie karą w przypadku gdy sprawca dokonuje przestępstwa za pomocą 

środków masowego komunikowania – np. Internetu. 

Szczególnym przypadkiem, wyróżnionym przez ustawodawcę, jest znieważanie grupy 

ludności albo poszczególnej osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, 

rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości. Sprawca takiego przestępstwa 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 (art. 257 kk.). Wprowadzenie tego szczególnego 

przepisu jest poddawane krytyce z tego powodu, że ustawodawca dokonał wydatnego 

zaostrzenia sankcji karnej za znieważanie ale tylko z powodu niektórych, wskazanych                    

w przepisie cech wyróżniających daną grupę lub osobę.  Zabrakło szeregu innych kryteriów, 

np. kryterium niepełnosprawności czy orientacji seksualnej. 



 

Podsumowując ten fragment, można odnieść wrażenie, że przepisy prawa karnego 

dość dobrze starają się chronić przed cyberprzemocą i mową nienawiści. Trzeba jednak 

pamiętać, że stosunkowo duża anonimowość związana z funkcjonowaniem w Internecie,                      

w tym możliwości podszywania się pod innych,  z jednej strony utrudniają ściganie sprawców 

a z drugiej strony zachęcają tychże do stosowania cyberprzemocy i mowy nienawiści. 

   

4.2.  Prawo europejskie 

 

Ochrony dzieci i młodzieży przed zagrożeniami płynącymi z cyberprzestrzeni, można 

oczekiwać także od regulacji międzynarodowych.  

Akt prawny, od którego rozpoczniemy analizę, to Konwencja Rady Europy                    

o cyberprzestępczości, sporządzona w Budapeszcie dnia 23 listopada 2001 r. (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 728). Konwencja obowiązuje w Polsce od dnia 1 czerwca 2015 r. Konwencja została 

zawarta w celu wypracowania wspólnej polityki kryminalnej opartej na standardach                       

i wartościach Rady Europy a mającej na celu ochronę społeczeństwa przed 

cyberprzestępczością, w obliczu zagrożeń płynących z rozwoju nowych technologii. 

Konwencja nie jest ukierunkowana w szczególny sposób na ochronę dzieci i młodzieży,               

choć zawiera regulacje odnoszące się do tych adresatów.  Ma jednak szersze zastosowanie. 

Tym nie mniej, zapisy tej Konwencji można w szeregu przypadków odnieść wprost                                   

do opisanych wyżej zagrożeń płynących z sieci dla młodych jej użytkowników. 

Przepisy Konwencji określają jakie działania związane z nowymi technologiami                     

i rozwojem systemów informatycznych,  jej sygnatariusze mają w swoich systemach 

prawnych uznać za przestępstwa, a tym samym zmierzać do tego, aby takie działania nie były 

podejmowane. W myśl przepisów Konwencji przestępstwem jest umyślny, bezprawny dostęp 

do systemu informatycznego (art. 2). Przestępstwem jest też bezprawne przechwytywanie 

danych informatycznych (art. 3) jak również bezprawne niszczenie, wykasowywanie, 

uszkadzanie, dokonywanie zmian lub usuwanie danych informatycznych (art. 4). Zabronione 

jest także poważne zakłócanie działania systemu informatycznego poprzez np. wprowadzanie, 

dokonywanie zmian lub usuwanie danych informatycznych (art. 5). Czynem karalnym jest 

także produkowanie, sprzedaż, pozyskiwanie, udostępnianie a także posiadanie urządzeń, 

programów, haseł, kodów dostępu itp., z zamiarem wykorzystania ich do popełnienia wyżej 

wymienionych przestępstw (art. 6). 



 

Konwencja nakazuje także karać fałszerstwo komputerowe polegające na bezprawnym 

wprowadzaniu, dokonywaniu zmian, wykasowywaniu lub ukrywaniu danych 

informatycznych, w wyniku czego powstają dane nieautentyczne, które w zamiarze sprawcy 

mają być uznane lub wykorzystane na potrzeby postępowania prawnego jako autentyczne 

(art. 7). Konwencja domaga się także uznania za przestępstwo bezprawnego spowodowania 

utraty majątku przez inną osobę poprzez  wprowadzenie, dokonanie zmian, wykasowanie                      

lub usunięcie danych informatycznych, bądź każdą inną ingerencję w funkcjonowanie 

systemu komputerowego, dokonaną z zamiarem oszustwa lub nieuczciwym zamiarem 

uzyskania korzyści ekonomicznych dla siebie lub innej osoby (art.8 tzw. oszustwo 

komputerowe). 

 

Przytoczone przepisy Konwencji w pełni odnoszą się do zagrożeń sprzętowych 

opisanych powyżej. 

Konwencja, w art. 9, zajmuje się pornografią dziecięcą. Domaga się uznania za 

przestępstwa w prawie wewnętrznym, umyślnego i bezprawnego: 

1) produkowania pornografii dziecięcej dla celów jej rozpowszechniania za pomocą 

systemu informatycznego; 

2) oferowania lub udostępniania pornografii dziecięcej za pomocą systemu 

informatycznego; 

3) rozpowszechniania lub transmitowania pornografii dziecięcej za pomocą systemu 

informatycznego; 

4) pozyskiwania pornografii dziecięcej za pomocą systemu informatycznego dla siebie 

lub innej osoby; 

5) posiadania pornografii dziecięcej w ramach systemu informatycznego lub na środkach 

do przechowywania danych informatycznych. 

W przepisach Konwencji pojęcie "pornografia dziecięca" obejmuje materiał 

pornograficzny, który w sposób widoczny przedstawia: 

1) osobę małoletnią w trakcie czynności wyraźnie seksualnej; 

2) osobę, która wydaje się być małoletnią, w trakcie czynności wyraźnie seksualnej; 

3) realistyczny obraz przedstawiający osobę małoletnią w trakcie czynności wyraźnie 

seksualnej. 

Przy czym pojęcie "osoba małoletnia" obejmuje wszystkie osoby poniżej 18 roku życia. 



 

Karalne ma być także usiłowanie popełnienia któregoś z wymienionych przestępstw, jak 

również podżeganie i pomocnictwo w jego popełnieniu. 

Ważnym zapisem Konwencji jest jej art. 12, który przewiduje obowiązek wprowadzenia 

do systemów prawa krajowego odpowiedzialności osób prawnych.  Konwencja nakazuje              

aby każda Strona podjęła takie środki prawne i inne, jakie okażą się niezbędne dla 

zagwarantowania poniesienia odpowiedzialności przez osoby prawne za przestępstwa 

określone zgodnie z Konwencją, popełnione dla ich korzyści przez dowolną osobę fizyczną, 

działającą samodzielnie bądź jako część organu osoby prawnej, zajmującą w niej pozycję 

wiodącą z uwagi na posiadane uprawnienia. 

Osoba prawna może zostać pociągnięta do odpowiedzialności także wtedy, gdy brak 

nadzoru lub kontroli ze strony osoby fizycznej, wyżej wymienionej, umożliwił popełnienie 

przestępstwa określonego zgodnie z niniejszą konwencją, przez osobę fizyczną dla korzyści 

tej osoby prawnej. Odpowiedzialność osoby prawnej może być karna, cywilna lub 

administracyjna. Odpowiedzialność taka jest niezależna od odpowiedzialności karnej osób 

fizycznych, które popełniły przestępstwo. 

 

Konwencja nakłada na jej sygnatariuszy obowiązek podjęcia niezbędnych środków 

prawnych lub innych, które zagwarantują, że przestępstwa określone w Konwencji, będą 

karane za pomocą skutecznych, proporcjonalnych i zniechęcających sankcji, obejmujących 

pozbawienie wolności. 

Kolejnymi aktami prawa europejskiego będą regulacje, które, chronią dzieci i młodzież 

przede wszystkim przed wykorzystywaniem seksualnym. 

Podstawowe akty prawa międzynarodowego, obowiązujące w tym zakresie na terenie 

Europy to: 

1. Konwencja Rady Europy z Lanzarote z dnia 25.10.2007 r. o ochronie dzieci przed 

seksualnym wykorzystaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych 

(podpisanej przez Polskę dnia 25 października 2007 r.) (Dz. U. z 2015 r. poz. 608) 

2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/93/UE z dnia 13 grudnia 2011 r.                

w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych                                  

i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej, zastępująca decyzję 

ramową Rady 2004/68/WSiSW (Dz.U.UE.L.2011.335.1 z dnia 17 grudnia 2011 r.).  

 



 

Już samo podobieństwo tytułów tych aktów prawnych sugeruje podobną ich treść. Tak 

jest w istocie. Swoiste „dublowanie się” tych aktów wynika przede wszystkim z tego,                     

że różny jest krąg adresatów tych aktów. Konwencja z Lanzarote jest adresowana do 

wszystkich państw członkowskich należących do Rady Europy. Jest też otwarta – mogą do 

niej przystępować również państwa spoza Rady Europy. Dyrektywa Parlamentu 

Europejskiego i Rady jest aktem prawnym wewnętrznym Unii Europejskiej                                 

i jej obowiązywanie jest ograniczone do państw należących do Unii. 

Konwencja z Lanzarote była ratyfikowana przez Polskę w dniu 22 stycznia 2015 r.                      

i opublikowana w Dz. U. z datą 5 maja 2015 r. Od tej daty obowiązuje na terenie Polski. 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/93/UE weszła w życie w dniu 

ogłoszenia (17.12.2011 r.) i jest aktem prawnym wiążącym Polskę. 

Oczywiście oba te akty prawne nie powstały w próżni. Były poprzedzone całym 

szeregiem wcześniejszych aktów prawa międzynarodowego, niejednokrotnie o szerszym 

nawet przedmiocie regulacji (tzn. nie tylko ograniczonym do ochrony dzieci przed 

seksualnym wykorzystywaniem). Nie miejsce tu jednak na omawianie historii takich 

regulacji. Skupiamy się na tych, które aktualnie obowiązują.  

Jak już wyżej wspomniano, przy omawianiu regulacji w prawie polskim, obowiązywanie 

tych aktów, w tym zwłaszcza Dyrektywy, ze względu na to, że ona wcześniej weszła w życie 

na obszarze Polski, wymusił zmiany dostosowawcze w prawie polskim. 

 

Dyrektywa ustanawia minimalne normy w określaniu przestępstw i kar dotyczących 

niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci, 

pornografii dziecięcej oraz nagabywania dzieci dla celów seksualnych. Wprowadza ona 

również przepisy służące lepszemu zapobieganiu takim przestępstwom i lepszej ochronie 

pokrzywdzonych w wyniku takich przestępstw. 

Podobne cele stawia sobie Konwencja – zapobieganie i zwalczanie seksualnego 

wykorzystywania dzieci i niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych, ochronę 

dzieci – ofiar takiej działalności oraz promowanie międzynarodowej współpracy w tej 

dziedzinie. 

Na użytek Dyrektywy zastosowanie mają następujące definicje: 

a) "dziecko" oznacza każdą osobę w wieku poniżej 18 lat; 

b) "wiek przyzwolenia" oznacza osiągnięty przez dziecko wiek, poniżej którego 

zakazane jest - zgodnie z prawem krajowym - podejmowanie czynności 

seksualnych z jego udziałem (w Polsce jest to granica 15 lat). 



 

Tak samo w Konwencji – termin „dziecko” oznacza każdą osobę poniżej 18 roku 

życia. 

Charakterystyczne jest, że oba akty prawne zastrzegają, że co do zasady ich przepisy 

mają chronić dzieci przed wykorzystywaniem przez osoby dorosłe (a także instytucje), 

pozostawiając poszczególnym państwom swobodę w ewentualnym prawnym uregulowaniu 

czynności seksualnych pomiędzy osobami nieletnimi, jeżeli podejmowane są za ich obopólną 

zgodą. 

Konwencja duży nacisk kładzie na środki prewencyjne, w tym szeroką edukację                    

na różnych poziomach, także środki ochronne i pomoc ofiarom. Konwencja określa działania, 

które jej sygnatariusze mają uznać za czyny karalne. Odmiennie jednak niż Dyrektywa,                     

nie wyznacza granic sankcji karnych.  

Oczywiście, zarówno Konwencja jak i Dyrektywa zawierają przepisy nakazujące 

zawarcie w prawie wewnętrznym regulacji zakazujących wykorzystywania seksualnego 

dzieci jak również tzw. prostytucji dziecięcej oraz udziału dzieci w tzw. prezentacjach 

pornograficznych. Zgodnie z zapisem art. 19 ust. 2 Konwencji, termin „dziecięca prostytucja” 

oznacza fakt wykorzystania dziecka do czynności seksualnych w sytuacji, gdy zostały 

przekazane lub obiecane tytułem zapłaty pieniądze lub każda inna forma wynagrodzenia lub 

świadczenia, bez względu na to, czy tę zapłatę, obietnicę czy świadczenie otrzymało dziecko 

czy też osoba trzecia. Taką samą definicję zawiera Dyrektywa (art. 2 lit. d). Definicję 

"przedstawienia pornograficznego" zawiera Dyrektywa (art. 2 lit. e), która stanowi,                      

że przedstawienie pornograficzne oznacza skierowane do publiczności ukazywanie na żywo, 

w tym za pośrednictwem technologii informacyjno-komunikacyjnych, dziecka 

uczestniczącego w rzeczywistym lub symulowanym zachowaniu o wyraźnie seksualnym 

charakterze bądź organów płciowych dziecka, w celach głównie seksualnych. 

Oba akty prawne zawierają inne jeszcze przepisy odnoszące się bezpośrednio                       

do zagrożeń w cyberprzestrzeni. 

Konwencja (w art. 23) i Dyrektywa (w art. 6) zawierają podobne regulacje, 

nakazujące, odpowiednio, państwom sygnatariuszom Konwencji albo państwom 

członkowskim UE, zapewnienie karalności umyślnego składania za pośrednictwem 

technologii informacyjno-komunikacyjnych przez osobę dorosłą dziecku, które nie osiągnęło 

wieku przyzwolenia, propozycji spotkania w celu podjęcia czynności seksualnych                       

lub produkcji pornografii dziecięcej. Dodatkową okolicznością wymaganą do popełnienia 

przestępstwa jest w tym wypadku wymóg podjęcia działań służących do doprowadzenia               

do takiego spotkania.  



 

Zarówno Konwencja jak i Dyrektywa nakazują także karać usiłowania popełniania             

za pośrednictwem technologii informacyjno-komunikacyjnych przestępstw nabywania lub 

posiadania pornografii dziecięcej  albo świadomego uzyskiwania dostępu, za pośrednictwem 

technologii informacyjno-komunikacyjnych, do pornografii dziecięcej przez osobę dorosłą 

nagabującą dziecko, które nie osiągnęło wieku przyzwolenia, w celu uzyskania pornografii 

dziecięcej przedstawiającej to dziecko.   

Karalne (według obu aktów) ma być także podżeganie i pomocnictwo do popełniania 

powyższych przestępstw. W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że podżeganie i pomocnictwo,             

są karalne w Polsce, co wynika z uregulowań kodeksu karnego. 

Konwencja nakazuje (art. 20) aby każdy z sygnatariuszy przyjął konieczne środki 

ustawodawcze lub inne w celu zapewnienia karalności zachowania umyślnego polegającego 

na:  

a) produkowaniu pornografii dziecięcej;  

b) oferowaniu lub udostępnianiu pornografii dziecięcej;  

c) dystrybucji lub przesyłaniu pornografii dziecięcej;  

d) pozyskiwaniu pornografii dziecięcej dla siebie lub innej osoby;  

e) posiadaniu pornografii dziecięcej;  

f) świadomym pozyskiwaniu dostępu do pornografii dziecięcej za pośrednictwem 

technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych.  

Te same zachowania stanowią przestępstwa zgodnie z art. 5 Dyrektywy.                            

W szczególności trzeba podkreślić, że obie regulacje wyodrębniają jako osobny typ 

przestępstwa - świadome uzyskiwanie dostępu, za pośrednictwem technologii informacyjno-

komunikacyjnych, do pornografii dziecięcej. 

Dyrektywa (w art. 25) nakazuje państwom członkowskim podejmowanie środków 

niezbędnych do zapewnienia szybkiego usunięcia stron internetowych zawierających                         

lub rozpowszechniających pornografię dziecięcą utrzymywanych na ich terytorium oraz 

dążenie do zapewnienia usunięcia takich stron utrzymywanych poza ich terytorium. 

Dyrektywa zezwala na blokowanie stron internetowych zawierających lub 

rozpowszechniających pornografię dziecięcą wśród użytkowników Internetu na swym 

terytorium. Środki te muszą być wprowadzone w oparciu o przejrzystą procedurę i dostarczać 

odpowiednich gwarancji, w szczególności w celu zapewnienia ograniczenia blokowania                  

do tego, co konieczne i współmierne, oraz informowania użytkowników o powodzie takiego 



 

blokowania. Gwarancje te mogą również obejmować możliwość uzyskania zadośćuczynienia 

sądowego. Takiego zapisu, tzn. odpowiednika art. 25 Dyrektywy, nie ma w Konwencji. 

 

4.3.  Prawo międzynarodowe 

W opracowaniu dotyczącym prawnych regulacji dotyczących bezpieczeństwa dzieci              

i młodzieży w cyberprzestrzeni, nie sposób nie odnieść się do Konwencji Organizacji 

Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne tej 

organizacji w dniu 20 listopada 1989 r., która weszła w życie w dniu 7 lipca 1991 r. 

(opublikowana w Dz.U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 z późn. zm.).  

Przepisy tej konwencji zwracają uwagę państw, jej sygnatariuszy, na liczne 

uprawnienia, jakie zapewnić mają one dzieciom. Jest, m.in., mowa o swobodzie poszukiwań, 

prawie do otrzymywania i przekazywania informacji, ochrony prywatności, w tym sfery 

korespondencji. Prawo do otrzymywania i przekazywania informacji może doznawać 

ograniczenia, ze względu na ochronę zdrowia albo moralności społecznej. Taki zapis, 

oczywiście niezależnie od prawa rodziców i opiekunów do wychowywania dziecka zgodnie 

ze swoim systemem wartości, może być uzasadnieniem np. do stosowania tzw. blokady 

rodzicielskiej na komputerze dziecka, uniemożliwiającej mu dostęp do niepożądanych treści. 

Konwencja nie zawiera przepisów, które w sposób bezpośredni odwoływałyby się do ochrony 

przed zagrożeniami płynącymi z cyberprzestrzeni. Być może jest to skutkiem tego, że w dacie 

jej uchwalenia (rok 1989) Internet nie był jeszcze tak rozwinięty i powszechnie dostępny,             

jak to ma miejsce obecnie. Poza tym charakter Konwencji – aktu prawnego mającej 

obowiązywać na całym świecie, w bardzo zróżnicowanych warunkach społecznych, 

gospodarczych i politycznych, sprawił, że zamieszczenie w nim przepisów stosunkowo 

szczegółowych, odnoszących się do zagrożeń płynących z cyberprzestrzeni, nie wydawało się 

wówczas uzasadnione. Tym nie mniej Konwencja stanowi bardzo ważne narzędzie ochrony 

praw dzieci, definiując te prawa i nakazując Państwom-Sygnatariuszom podejmowanie 

wielopłaszczyznowych działań w celu urzeczywistnienia realizacji tych praw. Zawiera także 

dwa artykuły, które należy wspomnieć, bo stanowią one także podstawę prawną                            

do wprowadzania w krajowych systemach prawnych regulacji związanych z ochroną dzieci               

i młodzieży w cyberprzestrzeni (choć bezpośrednio w ten sposób tego nie ujmują). Chodzi             

o art. 19 i 34 Konwencji. Art. 19 stanowi nakaz dla Państw-Stron Konwencji  podejmowania 

wszelkich właściwych kroków w dziedzinie ustawodawczej, administracyjnej, społecznej 

oraz wychowawczej dla ochrony dziecka przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź 



 

psychicznej, krzywdy lub zaniedbania bądź złego traktowania lub wyzysku, w tym 

wykorzystywania w celach seksualnych. Art. 34 doprecyzowuje tę regulację, stanowiąc,              

że Państwa-Strony zobowiązują się do ochrony dzieci przed wszelkimi formami wyzysku 

seksualnego i nadużyć seksualnych i dla osiągnięcia tych celów Państwa-Strony podejmą                 

w szczególności wszelkie właściwe kroki o zasięgu krajowym, dwustronnym oraz 

wielostronnym dla przeciwdziałania: 

a)   nakłanianiu lub zmuszaniu dziecka do jakichkolwiek nielegalnych działań seksualnych; 

b)   wykorzystywaniu dzieci do prostytucji lub innych nielegalnych praktyk seksualnych; 

c)   wykorzystywaniu dzieci w pornograficznych przedstawieniach i materiałach. 

 Zapisy te, choć sformułowane w sposób ogólny, mają jednak w całej rozciągłości 

zastosowanie także do ochrony dzieci i młodzieży przed takimi działaniami, dokonywanymi 

za pomocą cyberprzestrzeni. 

 

5. PODSUMOWANIE 

 

Powyższa analiza regulacji prawnych odnoszących się do bezpieczeństwa dzieci                       

i młodzieży w cyberprzestrzeni, która nie pretenduje do wyczerpania tej tematyki, wskazuje 

na wyraźną przewagę w tych regulacjach przepisów o charakterze prawnokarnym. W związku 

z tym nasuwa się refleksja na temat roli prawa, w tym zwłaszcza prawa karnego. Prawo karne 

powinno określać jakie zachowania są uznawane za niepożądane i to tak dalece, że osoby 

podejmujące takie działania będą przez wymiar sprawiedliwości ścigane i karane. Określenie 

takich czynów i sankcji karnych ma też mieć charakter powstrzymujący (odstraszający) 

potencjalnych sprawców. Jednakże podstawową rolą przepisów prawa karnego jest karanie 

sprawców, którzy takich zabronionych czynów się dopuścili. W związku z tym trzeba mieć 

świadomość, że nawet najlepsze przepisy prawa karnego (ale odnosi się to także do innych 

przepisów prawa), najbardziej wszechstronnie opisujące czyny zabronione, nie są w stanie 

same z siebie sprawić, że czyny takie nie będą popełniane. Tym samym naiwnym byłoby 

przekonanie o tym, że dobre przepisy prawa rozwiążą problem bezpieczeństwa – w naszym 

przypadku, że najlepsze nawet przepisy, będą w stanie uchronić dzieci i młodzież przed 

zagrożeniami płynącymi z cyberprzestrzeni. 

Powyższa konstatacja nie zwalnia ustawodawcy i wszystkich odpowiedzialnych za stan 

bezpieczeństwa, od podejmowania działań zmierzających do uczynienia z prawa dobrego                  

i skutecznego narzędzia do walki z takimi zagrożeniami. Nie można jednak poprzestać na 

regulacjach prawnych – zwłaszcza prawnokarnych. 



 

Nacisk powinien być położony na przygotowanie najmłodszych do odpowiedzialnego 

korzystania z Internetu i nowych mediów. Jest to niezmiernie ważne. Równolegle istotne jest, 

aby podnosić świadomość i kompetencje rodziców oraz pedagogów w zakresie bezpiecznego 

korzystania z nowych technologii przez dzieci i młodzież. Przygotowanie najmłodszych                 

do korzystania z Internetu, ale także z wszelkich współczesnych urządzeń służących 

telekomunikacji, nie może ograniczyć się do spraw umiejętności posługiwania się sprzętem               

i jego oprogramowaniem. Przede wszystkim rodzice i opiekunowie, także szkoła (nauczyciele 

i pedagodzy), powinni uczyć dzieci i młodzież kultury korzystania z możliwości jakie daje 

Internet. Mówiąc o kulturze korzystania mam na myśli wdrażania najmłodszych 

użytkowników  do takiego korzystania z tych możliwości, które przyniesie im wyłącznie 

korzyść a pozwoli uniknąć wszelkich opisanych wyżej zagrożeń. Konieczne jest 

uświadamianie młodym użytkownikom, że takie zagrożenia istnieją oraz że są też sposoby ich 

unikania. Zwłaszcza w początkowym okresie korzystania z możliwości jakie daje 

współczesna technika komputerowa, trzeba dziecku towarzyszyć w odkrywaniu 

cyberprzestrzeni. Trzeba, odpowiednio do jego wieku, kontrolować i nadzorować korzystanie 

z urządzeń, zarówno co do czasu spędzanego przed komputerem jak i co do treści do jakich 

dziecko ma dostęp. Uprzedzenie dziecka, że może w sieci napotkać także treści dla niego 

nieodpowiednie, jak również że można Internetu i komputera używać do wyrządzania szkody 

innym, pozwoli mu na większą ostrożność w poruszaniu się po Internecie. Trzeba też czuwać, 

aby dziecko samo nie wykorzystywało możliwości sieci do wyrządzania krzywdy innym. 

Młody człowiek, który będzie czuł życzliwe i kompetentne wsparcie ze strony dorosłych 

(rodziców, opiekunów, nauczycieli), będzie łatwiej sygnalizował, kiedy coś go zaniepokoi             

w trakcie korzystania z komputera. Może uda się dzięki temu uniknąć zagrożenia. Oczywiście 

nawet pełne zaufanie do dziecka nie stoi w sprzeczności ze stosowaniem tzw. blokad 

rodzicielskich, jeśli uznają oni takie rozwiązanie za wskazane. Stosowanie takich blokad                

w porozumieniu z dzieckiem, po wytłumaczeniu konieczności ich stosowania, daje szansę         

na to, że dziecko nie będzie usiłowało takich blokad omijać. Blokady rodzicielskie mają 

istotne znaczenie, w kontekście tego, co wyżej zostało zaznaczone, że zabezpieczenie dostępu 

do pornografii w  Internecie, pomimo regulacji prawnych mających chronić takie treści przed 

dostępem dzieci i młodzieży, jest całkowicie iluzoryczne. 

 

W kontekście tego co wyżej zostało opisane, warto wskazać, że ustawa Prawo oświatowe  

(ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.,Dz. U. z 2017 r. poz. 59) zawiera zapis, mówiący, że szkoły 

i placówki zapewniające uczniom dostęp do Internetu są obowiązane podejmować działania 



 

zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich 

prawidłowego rozwoju, w szczególności zainstalować i aktualizować oprogramowanie 

zabezpieczające (art. 27 tej ustawy będący powtórzeniem treści poprzednio obowiązującego 

art.4a ustawy o systemie oświaty). Także tzw. podstawa programowa dla szkół zawiera 

obowiązkowe zajęcia odnoszące się do bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. 

Można także wskazać, że w skrajnych wypadkach niewywiązywania się rodziców                     

z należytej opieki i nadzoru nad dzieckiem, może mieć zastosowanie art. 105 Kodeksu 

wykroczeń, który stanowi, że kto przez rażące naruszenie obowiązków wynikających                       

z władzy rodzicielskiej dopuszcza do popełnienia przez nieletniego czynu zabronionego przez 

ustawę jako przestępstwo lub wykroczenie i wskazującego na demoralizację nieletniego, 

podlega karze grzywny albo karze nagany. 

Wypada też wspomnieć o rządowym Programie ograniczania przestępczości                              

i aspołecznych zachowań na lata 2016 i 2017 - Razem bezpieczniej. Jednym z jego głównych 

celów jest edukacja dla bezpieczeństwa, obejmująca także edukację dla bezpieczeństwa dzieci 

i młodzieży m.in. z zakresu cyberprzestrzeni, ruchu drogowego, szkodliwości substancji 

psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, tzw. dopalacze) oraz patologii społecznych,                           

ze szczególnym uwzględnieniem przemocy rówieśniczej, również powodowanej stereotypami 

i uprzedzeniami. Program jest efektem wdrażania w życie założeń ustawy z dnia 6 grudnia 

2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383). Program 

stanowi złącznik do Uchwały Nr 23 Rady Ministrów z dnia 8 marca 2016 r. i jest obszernym 

dokumentem nie tylko wyznaczającym konkretne cele działania ale przewidującym 

równocześnie środki na ich realizację i podmioty za to odpowiedzialne. Program jest 

komplementarny z innym rządowym programem wspomagania w latach 2015-2018 organów 

prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki               

w szkołach - "Bezpieczna +", stanowiącym kontynuacje programu „Bezpieczna szkoła”. 

 

 Na zakończenie trzeba jeszcze wspomnieć, że istnieją w Polsce instytucje, które 

czynnie i bardzo kompetentnie wspierają rodziców, nauczycieli a także dzieci i młodzież                 

w sprawach związanych z ich bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni. Aby dorośli mogli 

chronić dzieci i młodzież sami muszą być świadomi zagrożeń i znać sposoby ich 

ograniczania. 

  



 

 Przede wszystkim wskazać należy na Polskie Centrum Programu Safer Internet 

(PCPSI). Powołane ono zostało w 2005 roku w ramach programu Komisji Europejskiej Safer 

Internet. Tworzą je Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (koordynator PCPSI)                     

i Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej używająca nazwy Fundacja Dzieci Niczyje). 

Centrum podejmuje szereg kompleksowych działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci                                

i młodzieży korzystających z Internetu i nowych technologii. Partnerem większości 

realizowanych przez Centrum projektów jest Fundacja Orange.
5
 

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę jest organizacją pozarządową o charakterze non-

profit, która od 1991 roku zajmuje się szeroko rozumianą pomocą dzieciom krzywdzonym, 

ich rodzinom i opiekunom. Fundacja prowadzi ośrodki pomocy, programy profilaktyki 

krzywdzenia dzieci i organizuje specjalistyczne szkolenia dla profesjonalistów. Od 2004 roku 

Fundacja realizuje kompleksowe działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie. 

Fundacja w lutym 2004 r. zainicjowała program „Dziecko w sieci", którego głównym celem 

było zwrócenie uwagi dorosłych i dzieci na zagrożenia związane z aktywnością pedofilów               

w sieci oraz edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu. Istotne jest, że od 

stycznia 2005 r. program ten jest realizowany także przez Komisję Europejską pod nazwą 

Safer Internet, który jest kompleksowym projektem na rzecz bezpieczeństwa dzieci                         

i młodzieży w sieci. W ramach programu zrealizowano również kampanię medialną pod 

hasłem „Nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie", która jest poświęcona problemowi 

uwodzenia dzieci w Internecie. 

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) jest instytutem badawczym 

podległym Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Prowadzi badania w zakresie 

opracowywania rozwiązań zwiększających efektywność, niezawodność i bezpieczeństwo 

sieci teleinformatycznych oraz innych złożonych systemów sieciowych. Ważną rolę pełni 

działalność edukacyjna i popularyzacja idei społeczeństwa informacyjnego. W Akademii 

NASK prowadzone są szkolenia dla firm i instytucji. Akademia NASK realizuje również 

wiele projektów o charakterze społecznym i edukacyjnym skierowanych do różnych grup 

odbiorców, mających na celu zwiększenie świadomości na temat bezpiecznego korzystania                  

z Internetu. 

W ramach Polskiego Centrum Programu „Safer Internet” realizowane są trzy projekty, 

istotne z punktu widzenia omawianej problematyki: 

                                                 

5
 Ibid., str. 138 



 

1. Saferinternet.pl – projekt, którego celem jest zwiększanie społecznej świadomości                    

na temat zagrożeń, jakie niosą ze sobą najnowsze techniki komunikacji. Wśród 

podejmowanych działań priorytetem jest edukacja, zarówno dzieci, jak i rodziców,                      

a także podnoszenie kompetencji profesjonalistów w zakresie bezpiecznego korzystania                

z Internetu. Projekt realizowany przez NASK i Fundację Dajemy Dzieciom Siłę we 

współpracy z Fundacją Orange. 

2. Pomoc telefoniczna i online – telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111, oraz 

Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci: 800 100 100.               

W ramach tych dwóch projektów udzielana jest pomoc młodym internautom, rodzicom              

i profesjonalistom w przypadkach zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu. 

Telefony prowadzone są przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę we współpracy                        

z Fundacją Orange. 

3. Punkt kontaktowy - Dyżurnet.pl – punkt kontaktowy, tzw. hotline, (adres 

dyzurnet@dyzurnet.pl  tel.; 801 615 005), do którego można anonimowo zgłaszać 

przypadki występowania w Internecie treści zabronionych prawem takich,                                

jak pornografia dziecięca, pedofilia, treści o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym. 

Zespół Dyżurnet.pl podejmuje działania na rzecz usunięcia tych materiałów z sieci. 

Dyżurnet.pl należy do międzynarodowej sieci INHOPE, która zrzesza 51 zespołów 

interwencyjnych, działających w 45 krajach. Internauci mogą do nich anonimowo 

zgłaszać napotkane w sieci nadużycia. Zespoły te sprawdzają, czy doszło do przestępstwa 

i kierują sprawy do organów ścigania lub kontaktują się z administratorami serwisów. 

Przekazują też sobie wzajemnie informacje, co pozwala działać wtedy, gdy internauta 

napotyka szkodliwe lub nielegalne treści umieszczone na zagranicznym serwerze.
6
 

 

W dniu 19 czerwca 2017 wszystkie kraje członkowskie UE, jak również Norwegia                           

i Szwajcaria oraz Europol zainicjowały ogólnoeuropejską kampanię wymierzoną w proceder 

szantażu i wymuszeń seksualnych on-line popełnianych na dzieciach i młodzieży. Kampania 

ma na celu podniesienie społecznej świadomości co do stopnia zagrożenia oraz skali 

przedmiotowego zjawiska, jak również uczulenie młodych osób na to przestępcze zjawisko 

oraz – w przypadku gdy staną się pokrzywdzonymi – gdzie mogą szukać pomocy i wsparcia. 

Zainicjowanie kampanii jest jednym z elementów realizacji Cyklu Polityki Bezpieczeństwa 

Unii Europejskiej w obszarze zwalczania poważnej i zorganizowanej przestępczości na lata 
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2014 – 2017, w tym przestępczości dotyczącej wykorzystywania seksualnego dzieci on-line. 

Polska Policja aktywnie angażuje się w te działania. Za realizację ww. priorytetu 

odpowiedzialny jest Wydział dw. z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego KGP.
7
 

 

Kończąc wiadomością z ostatniej chwili - w dniach 19-20 września 2017 r. w hotelu 

Airport Hotel Okęcie (ul. 17 Stycznia 24, Warszawa) odbywa się 11. Międzynarodowa 

Konferencja "Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie". Organizatorem konferencji 

jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), oraz niemieckie konsorcjum 

realizujące projekt klicksafe. Jak co roku, konferencja poświęcona będzie szerokiemu 

spektrum zagadnień związanych z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w Internecie. 

Adresatami wydarzenia są przedstawiciele sektora edukacyjnego, organizacji pozarządowych, 

wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania oraz dostawców usług i treści 

internetowych. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną między innymi wyniki 

najnowszych badań poświęconych bezpieczeństwu online, wyzwania w zakresie 

bezpieczeństwa internetowego a także nowe pomysły w zakresie zastosowania nowych 

mediów i nowych technologii w procesie edukacji dzieci i młodzieży.
8
 

Przedstawione wyżej podmioty nie są jedynymi zajmującymi się bezpieczeństwem 

dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni. Łatwo do nich dotrzeć poprzez popularne 

wyszukiwarki.  

Warto upowszechniać wiedzę o niebezpieczeństwach związanych z korzystaniem                  

z cyberprzestrzeni ale jeszcze bardziej warto upowszechniać wiedzę jak tych zagrożeń unikać 

a w sytuacjach tego wymagających – gdzie i jakiej można szukać pomocy.  
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ZAŁĄCZNIK 

WYBÓR PRZEPISÓW 

(przepisy przywoływane w opracowaniu) 

 

KODEKS KARNY - ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r., tj. Dz.U. 2016.1137 z późn. zm. 

 

Art. 151. Kto namową lub przez udzielenie pomocy doprowadza człowieka do targnięcia się 

na własne życie, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

 

Art. 152. § 1. Kto za zgodą kobiety przerywa jej ciążę z naruszeniem przepisów ustawy, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

§ 2. Tej samej karze podlega, kto udziela kobiecie ciężarnej pomocy w przerwaniu ciąży z 

naruszeniem przepisów ustawy lub ją do tego nakłania. 

§ 3. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 lub 2, gdy dziecko poczęte osiągnęło 

zdolność do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej,  

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

 

Art. 155. Kto nieumyślnie powoduje śmierć człowieka, podlega karze pozbawienia wolności 

od 3 miesięcy do lat 5. 

 

Art. 156. § 1. Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci: 

1)   pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia, 

2)   innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby 

realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej 

niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia 

ciała, 

podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. 

§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka, sprawca 

podlega karze pozbawienia wolności od lat 5, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze 

dożywotniego pozbawienia wolności. 

 

 



 

Art. 160. § 1. Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo 

ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

§ 2. Jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, 

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 

§ 4. Nie podlega karze za przestępstwo określone w § 1-3 sprawca, który dobrowolnie uchylił 

grożące niebezpieczeństwo. 

§ 5. Ściganie przestępstwa określonego w § 3 następuje na wniosek pokrzywdzonego. 

 

Art. 190. § 1. Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę 

osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie 

spełniona, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 

§ 2. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego. 

 

Art. 190a. § 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza               

u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

§ 2. Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje                          

jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub 

osobistej. 

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego             

na własne życie, sprawca 

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. 

§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego. 

 

Art. 191. § 1. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia 

innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

 



 

Art. 191a. § 1. Kto utrwala wizerunek nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej, 

używając w tym celu wobec niej przemocy, groźby bezprawnej lub podstępu, albo wizerunek 

nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej bez jej zgody rozpowszechnia, 

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

§ 2. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego. 

 

Art. 199. § 1. Kto, przez nadużycie stosunku zależności lub wykorzystanie krytycznego 

położenia, doprowadza inną osobę do obcowania płciowego lub do poddania się innej 

czynności seksualnej albo do wykonania takiej czynności, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 został popełniony na szkodę małoletniego, sprawca podlega 

karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

§ 3. Karze określonej w § 2 podlega, kto obcuje płciowo z małoletnim lub dopuszcza się 

wobec takiej osoby innej czynności seksualnej albo doprowadza ją do poddania się takim 

czynnościom albo do ich wykonania, nadużywając zaufania lub udzielając w zamian korzyści 

majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy.  

 

Art. 200. § 1. Kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej 

osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo 

do ich wykonania, 

podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. 

§ 2. (uchylony). 

§ 3. Kto małoletniemu poniżej lat 15 prezentuje treści pornograficzne lub udostępnia mu 

przedmioty mające taki charakter albo rozpowszechnia treści pornograficzne w sposób 

umożliwiający takiemu małoletniemu zapoznanie się z nimi, podlega karze pozbawienia 

wolności do lat 3. 

§ 4. Karze określonej w § 3 podlega, kto w celu swojego zaspokojenia seksualnego lub 

zaspokojenia seksualnego innej osoby prezentuje małoletniemu poniżej lat 15 wykonanie 

czynności seksualnej. 

§ 5. Karze określonej w § 3 podlega, kto prowadzi reklamę lub promocję działalności 

polegającej na rozpowszechnianiu treści pornograficznych w sposób umożliwiający 

zapoznanie się z nimi małoletniemu poniżej lat 15.   

 



 

Art. 200a. § 1. Kto w celu popełnienia przestępstwa określonego w art. 197 § 3 pkt 2 lub art. 

200, jak również produkowania lub utrwalania treści pornograficznych, za pośrednictwem 

systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej nawiązuje kontakt z małoletnim 

poniżej lat 15, zmierzając, za pomocą wprowadzenia go w błąd, wyzyskania błędu lub 

niezdolności do należytego pojmowania sytuacji albo przy użyciu groźby bezprawnej, do 

spotkania z nim, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

§ 2. Kto za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej 

małoletniemu poniżej lat 15 składa propozycję obcowania płciowego, poddania się lub 

wykonania innej czynności seksualnej lub udziału w produkowaniu lub utrwalaniu treści 

pornograficznych, i zmierza do jej realizacji, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.   

 

Art. 200b. Kto publicznie propaguje lub pochwala zachowania o charakterze pedofilskim, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 

 

Art. 202. § 1. Kto publicznie prezentuje treści pornograficzne w taki sposób, że może                    

to narzucić ich odbiór osobie, która tego sobie nie życzy, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 

§ 2. (uchylony). 

§ 3. Kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, przechowuje                      

lub posiada albo rozpowszechnia lub prezentuje treści pornograficzne z udziałem 

małoletniego albo treści pornograficzne związane z prezentowaniem przemocy                            

lub posługiwaniem się zwierzęciem, 

podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. 

§ 4. Kto utrwala treści pornograficzne z udziałem małoletniego, 

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. 

§ 4a. Kto przechowuje, posiada lub uzyskuje dostęp do treści pornograficznych z udziałem 

małoletniego, 

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

§ 4b. Kto produkuje, rozpowszechnia, prezentuje, przechowuje lub posiada treści 

pornograficzne przedstawiające wytworzony albo przetworzony wizerunek małoletniego 

uczestniczącego w czynności seksualnej 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 



 

§ 4c. Karze określonej w § 4b podlega, kto w celu zaspokojenia seksualnego uczestniczy                    

w prezentacji treści pornograficznych z udziałem małoletniego. 

§ 5. Sąd może orzec przepadek narzędzi lub innych przedmiotów, które służyły lub były 

przeznaczone do popełnienia przestępstw określonych w § 1-4b, chociażby nie stanowiły 

własności sprawcy.  

 

Art. 212. § 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę 

organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które 

mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego 

stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, 

podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. 

§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą środków masowego 

komunikowania, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 

§ 3. W razie skazania za przestępstwo określone w § 1 lub 2 sąd może orzec nawiązkę                   

na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny 

wskazany przez pokrzywdzonego. 

§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 odbywa się z oskarżenia prywatnego. 

 

Art. 216. § 1. Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność,                   

lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła, 

podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. 

§ 2. Kto znieważa inną osobę za pomocą środków masowego komunikowania, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 

§ 3. Jeżeli zniewagę wywołało wyzywające zachowanie się pokrzywdzonego albo jeżeli 

pokrzywdzony odpowiedział naruszeniem nietykalności cielesnej lub zniewagą wzajemną, 

sąd może odstąpić od wymierzenia kary. 

§ 4. W razie skazania za przestępstwo określone w § 2 sąd może orzec nawiązkę na rzecz 

pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez 

pokrzywdzonego. 

§ 5. Ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego. 

 



 

Art. 255a. § 1. Kto rozpowszechnia lub publicznie prezentuje treści mogące ułatwić 

popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym w zamiarze, aby przestępstwo takie 

zostało popełnione, 

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

§ 2. Tej samej karze podlega, kto w celu popełnienia przestępstwa o charakterze 

terrorystycznym uczestniczy w szkoleniu mogącym umożliwić popełnienie takiego 

przestępstwa. 

 

Art. 257. Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu                    

jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu                             

jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

 

Art. 258. § 1. Kto bierze udział w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,  

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

§ 2. Jeżeli grupa albo związek określone w § 1 mają charakter zbrojny albo mają na celu 

popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym, sprawca 

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

§ 3. Kto grupę albo związek określone w § 1 w tym mające charakter zbrojny zakłada lub taką 

grupą albo związkiem kieruje, 

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. 

§ 4. Kto grupę albo związek mające na celu popełnienie przestępstwa o charakterze 

terrorystycznym zakłada lub taką grupą lub związkiem kieruje, 

podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. 

 

Art. 267. § 1. Kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla niego 

nieprzeznaczonej, otwierając zamknięte pismo, podłączając się do sieci telekomunikacyjnej 

lub przełamując albo omijając elektroniczne, magnetyczne, informatyczne lub inne 

szczególne jej zabezpieczenie, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 

§ 2. Tej samej karze podlega, kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do całości lub części 

systemu informatycznego. 



 

§ 3. Tej samej karze podlega, kto w celu uzyskania informacji, do której nie jest uprawniony, 

zakłada lub posługuje się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym albo innym urządzeniem 

lub oprogramowaniem. 

§ 4. Tej samej karze podlega, kto informację uzyskaną w sposób określony w § 1-3 ujawnia 

innej osobie. 

§ 5. Ściganie przestępstwa określonego w § 1-4 następuje na wniosek pokrzywdzonego. 

 

Art. 268a. § 1. Kto, nie będąc do tego uprawnionym, niszczy, uszkadza, usuwa, zmienia               

lub utrudnia dostęp do danych informatycznych albo w istotnym stopniu zakłóca lub 

uniemożliwia automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie takich danych, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

§ 2. Kto, dopuszczając się czynu określonego w § 1, wyrządza znaczną szkodę majątkową, 

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

§ 3. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego. 

 

Art. 269a.  Kto, nie będąc do tego uprawnionym, przez transmisję, zniszczenie, usunięcie, 

uszkodzenie, utrudnienie dostępu lub zmianę danych informatycznych, w istotnym stopniu 

zakłóca pracę systemu informatycznego, systemu teleinformatycznego lub sieci 

teleinformatycznej, 

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

 

Art. 269b. § 1.  Kto wytwarza, pozyskuje, zbywa lub udostępnia innym osobom urządzenia 

lub programy komputerowe przystosowane do popełnienia przestępstwa określonego w art. 

165 § 1 pkt 4, art. 267 § 3, art. 268a § 1 albo § 2 w związku z § 1, art. 269 § 1 lub 2 albo art. 

269a, a także hasła komputerowe, kody dostępu lub inne dane umożliwiające nieuprawniony 

dostęp do informacji przechowywanych w systemie informatycznym, systemie 

teleinformatycznym lub sieci teleinformatycznej, 

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

§ 1a. Nie popełnia przestępstwa określonego w § 1, kto działa wyłącznie w celu 

zabezpieczenia systemu informatycznego, systemu teleinformatycznego lub sieci 

teleinformatycznej przed popełnieniem przestępstwa wymienionego w tym przepisie albo 

opracowania metody takiego zabezpieczenia. 

§ 2. W razie skazania za przestępstwo określone w § 1, sąd orzeka przepadek określonych               

w nim przedmiotów, a może orzec ich przepadek, jeżeli nie stanowiły własności sprawcy. 



 

 

Art. 286. § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę                       

do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia 

jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania 

przedsiębranego działania, 

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

§ 2. Tej samej karze podlega, kto żąda korzyści majątkowej w zamian za zwrot bezprawnie 

zabranej rzeczy. 

§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 

§ 4. Jeżeli czyn określony w § 1-3 popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje 

na wniosek pokrzywdzonego. 

 

Art. 287. § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub wyrządzenia innej osobie 

szkody, bez upoważnienia, wpływa na automatyczne przetwarzanie, gromadzenie                          

lub przekazywanie danych informatycznych lub zmienia, usuwa albo wprowadza nowy zapis 

danych informatycznych, 

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.  

§ 3. Jeżeli oszustwo popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek 

pokrzywdzonego. 

 

 

KODEKS CYWILNY 

 

Art. 23. Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda 

sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność 

mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod 

ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. 

Art. 24. § 1. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może 

żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego 

naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła 



 

czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła 

oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych              

w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej 

sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. 

§ 2. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, 

poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych. 

§ 3. Przepisy powyższe nie uchybiają uprawnieniom przewidzianym w innych przepisach,                  

w szczególności w prawie autorskim oraz w prawie wynalazczym. 

 

 

USTAWA Z DNIA 29 SIERPNIA 1997 R. O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 

DZ.U.2016.922 j.t.  

Art. 23. 1. Przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy: 

1)   osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących 

jej danych; 

2)   jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego       

z przepisu prawa; 

3)   jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub 

gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której 

dane dotyczą; 

4)   jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra 

publicznego; 

5)   jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych 

przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw                

i wolności osoby, której dane dotyczą. 

Art. 27. 1. Zabrania się przetwarzania danych ujawniających pochodzenie rasowe lub 

etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność 

wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie 

genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń                   

o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu 

sądowym lub administracyjnym. 

2. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 1, jest jednak dopuszczalne, jeżeli: 
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1)   osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę na piśmie, chyba że chodzi o usunięcie 

dotyczących jej danych; 

2)   przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie takich danych bez zgody 

osoby, której dane dotyczą, i stwarza pełne gwarancje ich ochrony; 

3)   przetwarzanie takich danych jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, 

której dane dotyczą, lub innej osoby, gdy osoba, której dane dotyczą, nie jest fizycznie lub 

prawnie zdolna do wyrażenia zgody, do czasu ustanowienia opiekuna prawnego lub kuratora; 

4)   jest to niezbędne do wykonania statutowych zadań kościołów i innych związków 

wyznaniowych, stowarzyszeń, fundacji lub innych niezarobkowych organizacji lub instytucji 

o celach politycznych, naukowych, religijnych, filozoficznych lub związkowych, pod 

warunkiem, że przetwarzanie danych dotyczy wyłącznie członków tych organizacji lub 

instytucji albo osób utrzymujących z nimi stałe kontakty w związku z ich działalnością i 

zapewnione są pełne gwarancje ochrony przetwarzanych danych; 

5)   przetwarzanie dotyczy danych, które są niezbędne do dochodzenia praw przed sądem; 

6)   przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań administratora danych odnoszących            

się do zatrudnienia pracowników i innych osób, a zakres przetwarzanych danych jest 

określony   w ustawie; 

7)   przetwarzanie jest prowadzone w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług 

medycznych lub leczenia pacjentów przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem                    

lub świadczeniem innych usług medycznych, zarządzania udzielaniem usług medycznych                    

i są stworzone pełne gwarancje ochrony danych osobowych; 

8)   przetwarzanie dotyczy danych, które zostały podane do wiadomości publicznej przez 

osobę, której dane dotyczą; 

9)   jest to niezbędne do prowadzenia badań naukowych, w tym do przygotowania rozprawy 

wymaganej do uzyskania dyplomu ukończenia szkoły wyższej lub stopnia naukowego; 

publikowanie wyników badań naukowych nie może następować w sposób umożliwiający 

identyfikację osób, których dane zostały przetworzone; 

10)  przetwarzanie danych jest prowadzone przez stronę w celu realizacji praw i obowiązków 

wynikających z orzeczenia wydanego w postępowaniu sądowym lub administracyjnym. 

Art. 49. 1. Kto przetwarza w zbiorze dane osobowe, choć ich przetwarzanie nie jest 

dopuszczalne albo do których przetwarzania nie jest uprawniony, podlega grzywnie, karze 

ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 

2. Jeżeli czyn określony w ust. 1 dotyczy danych ujawniających pochodzenie rasowe lub 

etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność 



 

wyznaniową, partyjną lub związkową, danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, 

nałogach lub życiu seksualnym, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności           

albo pozbawienia wolności do lat 3. 

Art. 51. 1. Kto administrując zbiorem danych lub będąc obowiązany do ochrony danych 

osobowych udostępnia je lub umożliwia dostęp do nich osobom nieupoważnionym, podlega 

grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 

2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności                      

albo pozbawienia wolności do roku. 

Art. 52. Kto administrując danymi narusza choćby nieumyślnie obowiązek zabezpieczenia 

ich przed zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem, podlega 

grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 

 

 

    

USTAWA Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH 

POKREWNYCH    Dz.U.2017.880 j.t.  

 

Art. 81. 1. Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. 

W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała 

umówioną zapłatę za pozowanie. 

2. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku: 

1)   osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez  

nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych; 

2)   osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna 

impreza. 

 

USTAWA Z DNIA 29 GRUDNIA 1992 R. O RADIOFONII I TELEWIZJI 

Dz.U.2017.1414 j.t. 

Art. 18. 1. Audycje lub inne przekazy nie mogą propagować działań sprzecznych                     

z prawem, z polską racją stanu oraz postaw i poglądów sprzecznych z moralnością i dobrem 

społecznym, w szczególności nie mogą zawierać treści nawołujących do nienawiści lub 

dyskryminujących ze względu na rasę, niepełnosprawność, płeć, wyznanie lub narodowość. 



 

2. Audycje lub inne przekazy powinny szanować przekonania religijne odbiorców,                           

a zwłaszcza chrześcijański system wartości. 

3. Audycje lub inne przekazy nie mogą sprzyjać zachowaniom zagrażającym zdrowiu lub 

bezpieczeństwu oraz zachowaniom zagrażającym środowisku naturalnemu. 

4. Zabronione jest rozpowszechnianie audycji lub innych przekazów zagrażających 

fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich, w szczególności 

zawierających treści pornograficzne lub w sposób nieuzasadniony eksponujących przemoc. 

5. Audycje lub inne przekazy, zawierające sceny lub treści mogące mieć negatywny wpływ na 

prawidłowy fizyczny, psychiczny lub moralny rozwój małoletnich, inne niż te, o których 

mowa w ust. 4, mogą być rozpowszechniane wyłącznie w godzinach od 23 do 6. 

5a. Nadawcy są zobowiązani do oznaczania audycji lub innych przekazów, o których mowa w 

ust. 5, odpowiednim symbolem graficznym przez cały czas ich emisji telewizyjnej lub 

zapowiedzią słowną, informującą o zagrożeniach wynikających z treści emisji radiowej. 

5b. Nadawcy są zobowiązani do oznaczania audycji i innych przekazów, innych niż te,                      

o których mowa w ust. 5, z wyłączeniem serwisów informacyjnych, reklam, telesprzedaży, 

transmisji sportowych i przekazów tekstowych, odpowiednim symbolem graficznym przez 

cały czas ich emisji telewizyjnej, uwzględniając stopień szkodliwości danej audycji lub 

przekazu dla małoletnich w poszczególnych kategoriach wiekowych. 

 

Art. 47e. 1. Zabronione jest publiczne udostępnianie audiowizualnej usługi medialnej                    

na żądanie, w ramach której są dostępne w katalogu audycje lub inne przekazy, o których 

mowa w art. 18 ust. 4, bez stosowania zabezpieczeń technicznych lub innych odpowiednich 

środków, mających na celu ochronę małoletnich przed ich odbiorem. 

 


