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Dnia 14 lutego 2019 r. odbyło się posiedzenie Senackiego Zespołu Bezpieczeństwa 

Dzieci i Młodzieży w Świecie Wirtualnym, którego przewodnim tematem były: hejt oraz 

patostreaming w Internecie. Przewodniczący zespołu, senator Łukasz Mikołajczyk 

przypomniał uczestnikom posiedzenia, że hejt ("hate") z języka angielskiego oznacza 

"nienawiść", a słowem tym określamy jej szerzenie w internecie. Hejt może się przejawiać nie 

tylko za pomocą słów, ale i grafik (memów, gifów) czy filmów - w tych dwóch ostatnich 

przypadkach niestety łatwiej zapada w pamięć. Treści dodawane przez hejterów nie mają 

żadnej wartości merytorycznej, są wyłącznie treścią ukierunkowaną przeciwko danej osobie 

lub grupie osób.  

Z kolei patostreaming – pochodzi od połączenia słów „patologia” i „streaming”  

(ang. transmisja na żywo). Jest to zatem transmisja internetowa na żywo, prowadzona  

w serwisach internetowych udostępniających wideo strumieniowe (np. w serwisie YouTube), 

w trakcie której prezentowane są liczne zachowania powszechnie uznawane za będące 

dewiacjami społecznymi, w tym zwłaszcza takie jak: libacje alkoholowe, przemoc domowa 

lub wulgaryzmy. Często trwają one wiele godzin. W Polsce zjawisko powstawania transmisji 

internetowych na żywo znacznie wzrosło w latach 2017–2018. Wobec autorów patostremów, 

w których aktywności dostrzeżono czyny zabronione, podejmowane są działania zmierzające 

do pociągnięcia ich do odpowiedzialności prawnej.  

W dalszej części posiedzenia rozważano, co można zrobić aby ograniczyć zjawisko 

hejtu i patostreamingu. Minister Cyfryzacji, Adam Andruszkiewicz przed wypowiedzią na 

temat prac resortu zauważył, że rodzice często nie są świadomi, że takie zjawiska występują 

i że nie wiedzą jak im przeciwdziałać. Ministerstwo koordynuje działania organizacji 

rządowych i pozarządowych zmierzające przede wszystkim do niwelowania skali tych 

zjawisk, gdyż całkowite wyeliminowanie hejtu oraz patostreamingu nie jest możliwe.  



Pan minister zauważył, że zwalczanie tych negatywnych zjawisk polegać ma w szczególności 

na edukacji dzieci i młodzieży oraz nauczycieli.  

Pani Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, reprezentująca Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 

zauważyła, ze zjawisko patostreamingu przybiera postać wydarzeń celebryckich. Liczba 

odsłon filmików sięga kilkuset tysięcy i jest to zjawisko nie do opanowania. Brak jest też 

jednolitej taktyki ścigania takich działań. Konieczny jest, zdaniem pani Rudzińskiej-Bluszcz, 

wzrost świadomości społecznej odnośnie do tych zjawisk. Obywatel powinien wiedzieć co 

ma zrobić, aby wykryć zjawisko patostreamingu i jak ma postępować po jego wykryciu.  

Pani Agnieszka Ludwin, przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej 

poinformowała uczestników posiedzenia, że w ministerstwie powołany został specjalny 

zespół, który opracuje rekomendacje jakie należy podjąć w szkołach, aby skutecznie 

przeciwdziałać zjawisku patostreamingu. Pani Ludwin przekazała uczestnikom posiedzenia 

informację, że na portalu www.edu.pl zamieszczony został odnoszący się do spraw hejtu 

i patostreamingu poradnik adresowany do uczniów i nauczycieli.  

Pan Łukasz Wojtasik, członek Zarządu Fundacji „Dajemy dzieciom siłę” objaśnił 

uczestnikom posiedzenia, czym fundacja obecnie się zajmuje. Fundacja działająca od 1991 

roku dąży do tego, by wszystkie dzieci miały bezpieczne dzieciństwo i były traktowane  

z poszanowaniem ich godności i podmiotowości. Fundacja oferuje krzywdzonym dzieciom  

i ich opiekunom pomoc psychologiczną i prawną, uczy dzieci, jak mogą uniknąć przemocy  

i wykorzystywania oraz uczy dorosłych, jak traktować dzieci, żeby nie były krzywdzone. 

Dużą uwagę fundacja przywiązuje do wspierania rodziców, aby dzieci miały zapewnione 

najlepszą opiekę i wychowanie.  

Podsumowując posiedzenie przewodniczący zespołu senator Łukasz Mikołajczyk 

podkreślił, że w dobie łatwego dostępu do internetu zjawisk hejtu oraz patostreamingu nie da 

się wyeliminować, natomiast możliwe jest ich ograniczanie. Pan senator zapowiedział 

zwołanie specjalnej konferencji poświęconej tym negatywnym zjawiskom. 
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