
Bezpieczeństwo

Niebezpieczniej w sieci
W ciągu roku policja wykrywa średnio ponad 1200 przestępstw związanych z wyko-

rzystywaniem dzieci w internecie. Poczynając od dziecięcej pornografii, a na próbach 

gwałtu kończąc. Tymczasem zespół Dyżurnet.pl zanotował w  kwietniu rekordową 

liczbę zgłoszeń podejrzanych treści, które stanowią zagrożenie dla najmłodszych użyt-

kowników internetu.
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Policja w ciągu ostatnich pięciu lat przepro-

wadziła kilkadziesiąt ogólnopolskich operacji 

wymierzonych w  pedo�lów i  dystrybutorów 

pornogra�i dziecięcej. W ich wyniku zatrzyma-

no około 1500 osób. W tym roku niemalże każ-

dego dnia Policja informuje o kolejnych zatrzy-

maniach. W  Rzeszowie wpadli 21-latek 

z Krakowa i 36-latek z Krosna. Według prokura-

tury młodszy z mężczyzn przez komunikator in-

ternetowy podstępem wydobył od dziewczynki 

z  Podkarpacia adres jej skrzynki e-mailowej, 

a następnie tak zmienił jej hasło dostępu, że nie 

mogła się zalogować. Wymusił na niej przysłanie 

na  jego skrzynkę jej nagich zdjęć. W  zamian 

obiecywał podanie nowego hasła. Jednak jej na-

gie zdjęcia tra�ły do wielu odbiorców, w tym do 

Pomimo akcji edukacyjnych organizowanych m.in. przez Fundację Dzieci 

Niczyje, zespół Dyżurnet.pl zanotował w kwietniu rekordową liczbę 

zgłoszeń podejrzanych treści, które stanowią zagrożenie dla najmłodszych 

użytkowników internetu.
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drugiego oskarżonego. Przestępcom postawiono 

zarzuty rozpowszechniania w  intrenecie zdjęć 

pornogra�cznych jeszcze innych dzieci poniżej 

15. roku życia. Obaj przyznali się do winy.

Takich przypadków jest coraz więcej. Dlatego 

od kilku lat sukcesywnie zaostrzane są przepisy, 

które mają pomóc policji w walce z tego typu zja-

wiskami. Najnowsze, wprowadzone pod koniec 

maja, zmiany są wynikiem dostosowania polskie-

go prawa do przepisów unijnych. W Unii osoba 

małoletnia to każda osoba poniżej 18. roku życia

Zmiany powodują, że każda treść pornogra-

�czna (�lm, zdjęcie, transmisja wideo) z udzia-

łem osoby niepełnoletniej staje się nielegalna. – 

Do tej pory istniało rozróżnienie na małoletniego 

i osobę poniżej 15. roku życia – tłumaczy Marty-

na Różycka z Dyżurnet.pl.

Nowe przepisy wprowadzają także odpowie-

dzialność karną nie tylko za posiadanie w kom-

puterze treści pornogra�cznych z udziałem dzie-

ci i uzyskiwanie dostępu do takich materiałów, 

ale także oglądanie ich na żywo w czasie trans-

misji internetowych (streamingu), na  przykład 

na wideoczatach lub specjalnych serwisach ofe-

rujących transmisje z kamerek video. 

Ta zmiana jest rewolucyjna. Dotychczas pra-

wo nie obejmowało pewnych zjawisk, niestety, 

już nagminnych w internecie. Ale to nie jedyne 

zmiany w kwestii problemu uczestnictwa mło-

dych ludzi w e-transmisjach o charakterze seksu-

alnym. – Ważne jest to, że nastąpi także noweli-

zacja art. 19 ustawy o  Policji. To  pozwoli 

na  przeprowadzenie niejawnej kontroli opera-

cyjnej przy wykonywaniu czynności operacyjno-

-rozpoznawczych w  sprawach o  przestępstwa 

z art. 200 i 202 K.K. W tym momencie Policja nie 

ma takiej możliwości – ocenia Martyna Różycka.

O tym, że zmiany przepisów w tej kwestii były 

potrzebne świadczy choćby to, że  w  ostatnim 

czasie zespół Dyżurnet.pl otrzymuje coraz więcej 

zgłoszeń dotyczących tzw. sekskamerek, przed 

którymi występują także osoby poniżej 15. roku 

życia. Popularność tego typu serwisów pokazują 

również badania przeprowadzone przez Dyżur-

net.pl i NK.pl w 2013 roku w grupie osób między 

13. a 16. rokiem życia. Aż osiem procent respon-

dentów stwierdziło, że zna osobę, która rozbiera 

się i prezentuje zachowania seksualne na wide-

oczacie. Karane też będą kontakty seksualne 

z małoletnimi (osobami mającymi mniej niż 18 

lat), jeżeli wiążą się one z  przekazaniem lub 

obietnicą korzyści majątkowej, osobistej lub nad-

użyciem zaufania. I to niezależnie od tego z czy-

jej inicjatywy dochodzi do takich kontaktów. 

Dorosły oferujący jakiekolwiek korzyści mate-

rialne w zamian za seks nie będzie się mógł tłu-

maczyć tym, że jedynie przyjął propozycję dziec-

ka. To  próba walki z  zawodową prostytucją 

nieletnich, pojawiającą się także w internecie.

To, jak bardzo potrzebna była nowelizacja ko-

deksu karnego pokazują ostatnie statystyki zgło-

szeń do zespołu Dyżurnet.pl. W kwietniu odno-

towano rekordową liczbę incydentów. Zgłoszono 

ich aż 895, tymczasem w  2013 roku zgłaszano 

średnio około 550  miesięcznie. Wśród spraw 

przekazywanych przez internautów były aż 124 

alarmy dotyczące seksualnego wykorzystywania 

dzieci. Bardzo niepokojące są najnowsze zgłosze-

nia dotyczące seksualnych ofert zamieszczanych 

w sieci przez osoby nieletnie.

Jak ważna jest odpowiednia osłona prawna 

wskazują też badania przeprowadzone w ramach 

projektu Ukids online. Jak wskazywała w trakcie 

konferencji Fundacji Dzieci Niczyje dr Lucyna 

Kirwil z Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej, 

niepokojąco wyglądają statystyki korzystania 

z sieci społecznościowych. – Aż 43 proc. dzieci 

w wieku 8-11 lat ma konto na Facebooku – alar-

mowała. To oznacza, że dzieci, by się zarejestro-

wać, podają nieprawdziwe dane. Ponadto co 

czwarty szesnastolatek był przynajmniej raz 

na stronie z pornogra�ą.

Według dr Kirwil nastolatkowie w wieku 12-

17 lat bardziej sobie cenią pozycję społeczną 

w sieci niż prywatność. Aż 57 proc. z nich przy-

znało, że za pośrednictwem internetu lub telefo-

nii komórkowej miało do czynienia z przemocą 

werbalną – niemal połowa badanych doświad-

czyła wulgarnego wyzywania (47 proc.).

Niestety, o�ary cyberprzmocy próbują pora-

dzić sobie z traumatycznymi przeżyciami same. 

Prawie połowa dzieci nie informuje nikogo o ta-

kich przypadkach. Jedynie 10 proc. dzieci poin-

formowało opiekunów o problemie. To potwier-

dzają amerykańskie badania. – Wynika z nich, 

że 63 proc. nastolatków jest zdania, że powiado-

mienie dorosłych o cyberprzemocy tylko sytu-

ację pogorszy – mówiła dr Kirwil.


