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Warszawa, 6 grudnia 2018 roku

RZECZPOSPOLITA POLSKA
Rzecznik Praw Dziecka
Mclľek Michąlclk
Zss.422.45.2018.AG

Pani
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Przemoc rőwieśnicza z użyciem mediów elektľonicznych

to poważny problem

społeczny skutkujący niejednokľotnie dľamatami młodych Iudzi.-WcíąŻ ogľomna |iczba dzieci

i

młodzieży doświadcza tej foľmy pľZemocy. Dlatego teŻ konieczne

ukierunkowane na przeciw działanie temu
Jedną

zj awi

są działania

sku.

z głőwnych zasad w kontakcie z dľugim człowiekiem jest szacunek. Dotyczy

to

równiez relacji wiľtualnych. Młodzi ludzie nawiązujący kontakty w sieci oprőcz poznawania
możliwoŚci jakie daje Internet, powinni być również świadomi jakie zagroŻenia niesie ze sobą
tak ťorma komunikacji.

Wzrastający poziom zagtoŻen

i

skala niebezpiecznych sytuacji'

w tym

agresji'

doświadczanych ptzez dzieci,'w Sieci'' stanowi poważny problem zaľówno społeczny oľaz
wychowawczy. Deťlcyt techniczny dorosłych daje młodym ludziom zdecydowaną przewagę

w tzw. ,,świeciewiľtualnym''. Dlatego teŻ to przed nami doľosłymi, ptzede

wszystkim

ľodzicami i nauczycielami stoi bardzo waŻne zadanie wzbogacania dotychczasowych działaÍl

na rzecz bezpieczeÍlstwa dzieci

i

młodzieŻy o nowy wymiaľ ochľony ptzed zagroŻeniami,

głównie zachowaniami antyspołecznymi, których jaskĺawym przejawem jest cyberprzemoc.
Rosnąca |iczba dzieci

i

młodzieŻy, któľa doświadczyłatej właśnieformy przemocy

skłania do refleksji, Że cyberprzemoc niesie Ze sobą równie zgubne konsekwencje,
jak przemoc w Świecie realnym. Jest to taka sama przemoc' tyle Że obecnie dzięki technologii
znalazła nowy sposób wÍaZU.

Podkľeślićĺa|eŻy, Że kontrola przepľowadzona przez Najwyzszą Izbę Kontroli
w 20l7 r. pt. Zapobieganie i przeciwdziałąnie cybeľprzemocy wśľóddzieci i młodzieży' byłu
pierwszą kontrolą

w tym

zakľesie, która wskazała na bariery utrudniające prawidłowe

realizowanie m.in. przez Ministerstwo Edukacji Narodowej progľamów profilaktycznych'
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W tym miejscu pragnę odwołać się do odpowiedzi Pani Ministeľ z25 styczniaŻOlľ

na wystąpienie Rzecznika

z

r.2

2017 r., ktőra zawiera deklaracje podjęcia Szeľegu dziaŁan

związanych z zapobieganiem cyberpľzemocy wśľóddzieci i młodzieŻy, a mianowicie:

-

wprowadzenie zmian do przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
]Ą,
i

-

spľawie bezpieczeńsh,t,cl

i

i

higieny w publicznych

niepublicznych szkołcłch

pĺacóv,kach,

powołanie od

l

wľześnia2018 r. ogÓlnopolskiej Sieci Edukacyjnej, która ponĺ,oli

m. in. ncl zabezpieczenie użytkou,nikjy, pľzed zagrozeniami v, sieci u, możliv,ie
naju,iększym ząkresie, ý1, Sposób

i v, skąli niemozĺiv,ej do

zľealizov,ąnia pľZeZ

opeľaĺoľóultelekomunikucyinych (..') jclk tez zclpewni wsparcie jeclnostek systemu

oświaýw pľocesie kształcenicl kompeĺencii i umiejętnościcyfrowych

w

budowcłniu śu,iadomo'ściýv ząkresie bezpiecznego korzystania

z

oľctz

urzqdzeri

elektronicznych.

-

przygotowanie

i

udostępnianie poradników dla nauczycieli dotyczących rcalizacji

nowej podstawy progľamowej, w tym

w

zakresie bezpiecznego poruszania się

w przestľzeni cyfrowej'

-

r

ealizacja zadan związany ch z Rządovĺym pro gľamem B ezpi

ec

Zna +,

aktualizacja stľony internetowej dedykowanej bezpieczenstwu oľaz udostępnianie

oŚrodkom Rozwoju Edukacji

i

Kuľatoľom oświatyinformacji oľaz pľoduktów

wytworzonych w trakcie realizacji zadan związanych

z

bezpieczeństwem,

w

tym

z cyberprzemocą.
W związku z powyŻszym, w tľosce o zapewnienie bezpieczęństwa dzieci i młodzieŻy,
działając na podstawie art. 10a i art. 11 ustawy zdnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw
Dziecka (Dz. U. z20l7 r. poz.9Ż2) zwracam się do Pani Minister o wskazanie jakie działanía

w

z

w przedmiocie zapobiegania
cyberpľzemocy wśród dzieci i młodzieŻy. Pľoszę również o informacje jakie działania
zrealizowano

związku

wynikami ww' kontľoli NIK

są planowane na ľok 20l9
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2 znak DPPI-WIT'5Ol2.3.2Ol7.TK na wystąpienie Rzecznika

Dziecka

z 28

grudnia 2017 r., znak

Zss.422.50.20 l7.AG w sprawie przemocy ľówieśniczej zuŻyciem mediów elektronicznych
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