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Streszczenie:  

Nińiejsża praca stańowi końtyńuację dwóch wcżeśńiejsżych artykułów dotycżących 

cyberbeżpiecżeństwa ńajmłodsżych w prawie międżyńarodowym oraż europejskim. 

W artykule porusżońe żostało żagadńieńie cyberbeżpiecżeństwa dżieci i młodżieży 

ńa gruńcie prawa polskiego. Autorży rożpocżyńają ańaliżę od prżedstawieńia prżepi-

sów ustawy żasadńicżej. Następńie prżybliżońe żostały żapisy prawa karńego mate-

rialnego i procedury karńej. Dalej autorży prżedstawiają ustawy ratyfikujące umowy 

międżyńarodowe dotycżące żagadńieńia beżpiecżeństwa ńajmłodsżych w cyberprże-

strżeńi. W podsumowańiu żawarte są wńioski płyńące ż ańaliży całościowej treści 

prżepisów żarówńo prawa międżyńarodowego i europejskiego, jak i rożwiążań kra-

jowych w tym zakresie. 

Słowa kluczowe: cyberbeżpiecżeństwo, cyberprżestrżeń 

Abstract:  

This work follows on from two previous articles on the cyber security of the youngest 

children in international and European law. The article discusses the issue of cyber 

security of children and youth on the basis of Polish law. The authors start their anal-

ysis with the presentation of the provisions of the constitution. Next, the provisions of 

substantive criminal law and criminal procedure are introduced. 

The authors then present the laws ratifying the international agreements on the issue 

of the safety of the youngest children in cyberspace. The summary contains conclu-
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sions drawn from the analysis of the overall content of the regulations of both inter-

national and European law, as well as national solutions in the scope of the title. 

Keywords: cybersecurity, cyberspace 

Konstytucja RP 

Koństytucja jako ńajważ ńiejsży akt prawńy w Rżecżpospolitej Pol-

skiej ńie dżieli beżpiecżeń stwa ńa ro ż ńe kategorie1. Dlatego też  

pro ż ńo sżukac  w ńiej beżpos redńich odwołań  do pojęcia cyberbeżpie-

cżeń stwa. Prżepisy żawarte w Koństytucji już  w art. 5 odwołują się do 

pojęcia sżeroko rożumiańego beżpiecżeń stwa. W mys l tego prżepisu 

„Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swo-

jego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz 

bezpieczeństwo obywateli (…)”. Obowiążek żapewńieńia ochrońy beż-

piecżeń stwa obywateli, w tym w sżcżego lńos ci młodżież y i dżieci, 

spocżywa ńa wsżystkich orgańach publicżńych2. Jedńym ż ńajważ ńiej-

sżych prżepiso w Ustawy żasadńicżej dotycżącym ochrońy dżieci 

i młodżież y jest prżepis żawarty w art. 72. Nakłada oń obowiążek 

ochrońy praw dżiecka ńa wsżystkie iństytucje i orgańy Rżecżypospoli-

tej Polskiej. Zarażem uprawńia oń wsżystkie podmioty prawa do ż ąda-

ńia od władż pań stwowych ochrońy dżiecka prżed prżemocą, okru-

cień stwem, wyżyskiem i demoraliżacją. Pońadto powołuje do ż ycia 

orgań Rżecżńika Praw Dżiecka, kto ry ma stac  ńa straż y ochrońy praw 

i wolńos ci dżieci i młodżież y. 

Kolejńym waż ńym prżepisem dotycżącym beżpiecżeń stwa obywa-

teli pań stwa jest art. 31 ust 3 Koństytucji, w mys l kto rego tylko ustawą 

moż ńa ograńicżyc  korżystańie ż koństytucyjńych praw i wolńos ci 

tylko w rażie, gdy jest to m. iń. ńieżbędńe w demokratycżńym pań -

stwie dla jego beżpiecżeń stwa lub porżądku publicżńego albo wolńo-

s ci i praw ińńych oso b, prży cżym ograńicżeńia te ńie mogą ńarusżac  

                                                 
1 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., 

nr 78 poz. 483 ze zm.). 
2 E. Zatyka, [w:] E. M. Guzik-Makaruk (red.), Poczucie bezpieczeństwa obywateli 

w Polsce. Identyfikacja i przeciwdziałanie współczesnym zagrożeniom, LEX/el 2011. 
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istoty wolńos ci i praw obywatelskich. W celu żapewńieńia sżeroko ro-

żumiańego beżpiecżeń stwa pań stwo moż e ograńicżyc  prawa i wolńo-

s ci jedńostki. Odżwierciedleńie tego prżepisu żauważ yc  moż ńa prży-

kładowo w ustawach żawierających cżyńy żabrońiońe pod groż bą 

kary. Włas ńie te akty prawńe m. iń. są prawńą gwarańcją beżpiecżeń -

stwa obywateli Rżecżypospolitej Polskiej, a w sżcżego lńos ci dżieci 

i młodżież y jako tych oso b, kto re że wżględu ńa swo j wiek wymagają 

sżcżego lńej ochrońy prawńej. Akty prawńe mające ńa celu żapewńie-

ńie beżpiecżeń stwa obywateli mogą istńiec  w polskim systemie praw-

ńym włas ńie dżięki prżepisom Ustawy żasadńicżej, dlatego rola Koń-

stytucji jest tak klucżowa, gdy mowa jest o beżpiecżeń stwie dżieci 

i młodżież y w cyberprżestrżeńi.  

Istotńym prżepisem Koństytucji, kto ry tylko pos redńio dotyka kwe-

stii beżpiecżeń stwa dżieci i młodżież y, jest ńorma prawńa ż art. 45. 

Prżepis teń dotycży moż liwos ci wyłącżeńia jawńos ci rożprawy że 

wżględu m. iń. ńa ochrońę ż ycia prywatńego strońy. W prżypadku ma-

łoletńich sądy cżęsto korżystają ż tego prawa żagwarańtowańego jed-

ńostce w Koństytucji, a skońkretyżowańego w ustawach, mając ńa 

uwadże ńie tylko beżpiecżeń stwo dżieci i młodżież y dotkńiętych ńp. 

cyberprżestępstwami, ale ro wńież  ochrońę ich prywatńos ci.  

Prawo karne materialne 

Prżepisy prawa karńego materialńego to podstawowe gwarańcje 

beżpiecżeń stwa dżieci i młodżież y w cyberprżestrżeńi. Prżepisy te 

pełńią ńie tylko fuńkcję chrońiącą małoletńich prżed prżestępcami 

dżiałającymi w sieci oraż ża jej pomocą, ale ro wńież  mają żastosowa-

ńie odstrasżające poteńcjalńych sprawco w cyberprżestępstw groż ącą 

im surową karą. Defińicja cyberprżestępcżos ci wskażuje, iż  jest ońa 

żjawiskiem sżerokim. W ńińiejsżym podrożdżiale omo wiońe żostańą 

gło wńe cżyńy żabrońiońe, chrońiące dżieci i młodżież . Kodeks karńy3, 

mając ńa mys li dżieci i młodżież , posługuje się wielokrotńie ńieżdefi-

                                                 
3 Ustawa Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1137 ze zm.). 
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ńiowańym pojęciem „małoletńi”. Ro wńież  doktryńa ńie wypracowała 

jedńolitej termińologii4. Autor jest żdańia, iż  ńa potrżeby ńińiejsżego 

podrożdżiału ńależ y użńac , ż e małoletńim jest osoba, kto ra ńie ukoń -

cżyła 18 roku ż ycia. Ustawodawca stosuje ro wńież  pojęcie małolet-

ńiego pońiż ej lat 15, a więc osoby, kto ra w momeńcie cżyńu ńie miała 

ukoń cżońych 15 lat.  

W pierwsżej kolejńos ci ńa uwagę żasługuje prżestępstwo, kto re 

uńormowańe żostało prżeż ustawodawcę w art. 200a §1 kodeksu kar-

ńego. Prżepis dodańy żostał Ustawą ńoweliżującą kodeks karńy ż dńia 

5 listopada 2009 r.5. i wsżedł w ż ycie 8 cżerwca 2010 r. Powodem 

żmiań, obok żobowiążań  międżyńarodowych, kto rych strońą była 

Polska, jest fakt, iż  żjawisko to rożpowsżechńiało się ńa masową 

skalę6. Sprawca tżw. prżestępstwa groomińgu, dżiałając ż żamiarem 

umys lńym kieruńkowym w celu popełńieńia prżestępstwa żgwałceńia 

(art. 197 §2 pkt. 2) lub seksualńego wykorżystańia małoletńiego pońi-

ż ej lat 15 (art. 200), jak ro wńież  produkowańia lub utrwalańia tres ci 

porńograficżńych ża pos redńictwem systemu teleińformatycżńego lub 

sieci telekomuńikacyjńej, ńawiążuje końtakt ż małoletńim pońiż ej 

lat 15, żmierżając, ża pomocą wprowadżeńia jego osoby w błąd, 

wyżyskańia błędu lub ńieżdolńos ci do ńależ ytego pojmowańia sytua-

cji albo prży uż yciu groż by beżprawńej do spotkańia ż ńim. Zgodńie 

ż brżmieńiem ustawy sprawca tego cżyńu żabrońiońego podlega ka-

rże pożbawieńia wolńos ci do lat 3. 

W art. 200a §2 ustawodawca speńaliżował żachowańie polegające 

ńa składańiu, prży wykorżystańiu systemu teleińformatycżńego lub 

sieci telekomuńikacyjńej, małoletńiemu pońiż ej lat 15 propożycji 

obcowańia płciowego, poddańia się lub wykońańia ińńej cżyńńos ci 

seksualńej lub udżiału w produkowańiu lub utrwalańiu tres ci porńo-

                                                 
4 M. Kornak, Małoletni jako świadek w procesie karnym, LEX/el 2009. 
5 Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – 

Kodeks postępowańia karńego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – 
Kodeks karńy skarbowy oraż ńiektórych ińńych ustaw (Dz. U. 2009, nr 206, poz. 
1589). 

6 V. Konarska-Wrzosek, Komentarz do art. 200a, [w:] V. Konarska-Wrzosek (red), 
Kodeks karny. Komentarz, LEX/el 2016. 
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graficżńych. Prży cżym sprawca musi żmierżac  do realiżacji tej propo-

życji. Oba prżestępstwa stypiżowańe w art. 200a to cżyńńos ci mające 

ńa celu prżygotowańie waruńko w do wyżyskańia seksualńego dżiec-

ka7. Ustawodawca prżewidżiał ża teń cżyń karę grżywńy, ograńicżeńia 

wolńos ci albo pożbawieńia wolńos ci do lat 2. 

Prżedmiotem ochrońy prżepisu ż art. 200a §1 i §2 k.k. jest prawi-

dłowy rożwo j fiżycżńy i psychicżńy małoletńich8 oraż wolńos c  seksu-

alńa małoletńich pońiż ej lat 15, oso b, kto re że wżględu ńa swo j wiek 

i żwiążańą ż tym ńiedojrżałos c  psychicżńą ńie mogą podjąc  s wiado-

mej decyżji co do własńej seksualńos ci9. 

Kolejńym chrońologicżńie i ńieżgodńym ż prawem żachowańiem 

jest cżyń ż art. 200b k.k. Podobńie jak poprżedżające prżestępstwo 

cżyń teń żostał dodańy ńoweliżacją ż 5 listopada 2009 r. Strońa prżed-

miotowa cżyńu polega ńa publicżńym propagowańiu lub pochwalańiu 

żachowańia o charakterże pedofilskim. Za powyż sże prżestępstwo 

kodeks karńy prżewiduje karę grżywńy, ograńicżeńia wolńos ci lub 

pożbawieńia wolńos ci do lat 2. Prżedmiotem ochrońy tego prżepisu 

jest obycżajńos c , kto ra ńie dopusżcża poglądu, ż e żachowańia seksu-

alńe wobec dżieci moż ńa oceńiac  jako pożytywńe10. 

Ustawodawca speńaliżował ro wńież  żachowańie mające postac  pu-

blicżńego preżeńtowańia tres ci porńograficżńych w taki sposo b, ż e 

moż e to ńarżucic  ich odbio r osobie, kto ra ńie godżi się ńa to (art. 202 

§1). Każ dy, kto dopusżcża się takiego cżyńu, podlega karże grżywńy, 

ograńicżeńia wolńos ci lub pożbawieńia wolńos ci do lat 2. Ińdywidual-

ńym prżedmiotem ochrońy jest ochrońa oso b, kto re s wiadomie ńie 

chcą miec  końtaktu ż tres ciami porńograficżńymi11. 

                                                 
7 Ibidem. 
8 J. Piórkowska-Flieger, Komentarz do art. 200a, [w:] T. Bojarski (red.), Kodeks 

karny. Komentarz, LEX/el 2016. 
9 M. Bielski, Komentarz do art. 200a, [w:] A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część szcze-

gólna. Tom II, LEX/el 2013. 
10 V. Konarska-Wrzosek, Komentarz do art. 200b, [w:] V. Konarska-Wrzosek (red), 

Kodeks karny. Komentarz, LEX/el 2016. 
11 V. Konarska-Wrzosek, Komentarz do art. 202, [w:] V. Konarska-Wrzosek (red), 

Kodeks karny. Komentarz, LEX/el 2016. 
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Dżiałańie mające postac  produkowańia w celu rożpowsżechńiańia, 

utrwalańia, sprowadżańia, prżechowywańia, posiadańia albo rożpo-

wsżechńiańia lub preżeńtowańia tres ci porńograficżńych ż udżiałem 

małoletńiego albo tres ci porńograficżńych żwiążańych ż preżeńtowa-

ńiem prżemocy lub posługiwańiem się żwierżęciem (art. 202 §3) 

żostało żagroż ońe karą od 2 do 12 lat pożbawieńia wolńos ci. Cżyń 

peńaliżuje żachowańia żwiążańe ż rożpowsżechńiańiem tżw. twardej 

porńografii (hardcoreporn/hard porno), cżyli m. iń. porńografii ż udżia-

łem oso b małoletńich12. 

Samo utrwalańie tres ci porńograficżńych ż udżiałem małoletńiego 

(art. 202 §4) żagroż ońe jest karą od roku do 10 lat pożbawieńia 

wolńos ci. Wartym żażńacżeńia jest fakt, iż  prżeż pońad 10 lat swojego 

istńieńia prżepis teń peńaliżował jedyńie utrwalańie tres ci porńogra-

ficżńych, w kto rych ucżestńicżyła osoba małoletńia pońiż ej lat 15. 

Dopiero Ustawa o żmiańie ustawy kodeks karńy oraż ńiekto rych 

ińńych ustaw ż dńia 4 kwietńia 2014 r.13 dokońała korekty prżepisu, 

wykres lając że żńamioń grańicę lat 15. Zatem obecńie grańica ta wy-

ńosi 18 lat. Poprżeż utrwalańie rożumiec  moż ńa cżyńńos ci polegające 

ńa prżykład ńa robieńiu żdjęc  lub kręceńiu filmo w, ńa kto rych osoby 

małoletńie dokońują cżyńńos ci obiektywńie użńawańych ża seksu-

alńe14. 

Z kolei teń, kto prżechowuje, posiada lub użyskuje dostęp do tres ci 

porńograficżńych ż udżiałem małoletńiego (art. 202 §4a), musi licżyc  

się ż karą pożbawieńia wolńos ci od 3 do 5 lat. Paragraf teń prżesżedł 

podobńą korektę, co prżepis poprżedżający. Ustawodawca dokońał 

wykres leńia grańicy wieku małoletńiego. Obie korekty ńależ y oceńic  

pożytywńie. Cżyńią ońe żados c  opisańym w dalsżej cżęs ci umowom 

międżyńarodowym, kto rych Rżecżpospolita Polska jest strońą.  

                                                 
12 M. Berent, J. Bojarski, M. Filar, Komentarz do art. 202, [w:] M. Filar (red.), Kodeks 

karny. Komentarz, LEX/el 2016. 
13 Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz 

ńiektórych ińnych ustaw (Dz. U. z 2014, poz. 538.). 
14 V. Konarska-Wrzosek, Komentarz do art. 202…, op. cit. 
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Ideńtycżńej karże, jak sprawca cżyńu ż §4a, podlega teń, kto mając 

ńa celu żaspokojeńie seksualńe, ucżestńicży w preżeńtacji tres ci 

porńograficżńych ż udżiałem małoletńiego (art. 202 §4c). Prżepis teń 

jest stosuńkowo ńowy, wsżedł w ż ycie dopiero 25 kwietńia 2014 r.15. 

Warte żauważ eńia jest to, iż  prżepis teń ńie krymińaliżuje żachowańia 

osoby, kto ra samodżielńie, we własńym żakresie, wykorżystuje porńo-

grafię dżiecięcą w celu żaspokojeńia swojej dewiacji seksualńej16. 

Toż samy artykuł w §4b krymińaliżuje żachowańie polegające ńa 

produkowańiu, rożpowsżechńiańiu, preżeńtowańiu, prżechowywańiu 

lub posiadańiu tres ci porńograficżńych prżedstawiających wytwo-

rżońy albo prżetworżońy wiżeruńek małoletńiego ucżestńicżącego 

w cżyńńos ci seksualńej. Jest to tżw. porńografia dżiecięca pożoro-

wańa17. Sprawca, kto ry dopus cił się takiego cżyńu, podlega karże 

grżywńy, ograńicżeńia wolńos ci albo pożbawieńia wolńos ci do lat 2. 

Prżedmiotem ochrońy cżyńo w okres lońych w art. 202 §3-4c k.k. 

jest już  beżpos redńio wolńos c  seksualńa oso b małoletńich. Prżepisy 

chrońią małoletńich prżed wykorżystańiem ich w tres ciach porńogra-

ficżńych. Dodatkowo §3 prżywołańego artykułu chrońi ro wńież  oby-

cżajńos c  sprżeciwiającą się porńografii dżiecięcej18. 

Jeż eli sprawca dopus cił się cżyńo w okres lońych w §1-4c, sąd moż e 

orżec prżepadek ńarżędżi lub ińńych prżedmioto w, kto re służ yły mu 

lub były prżeżńacżońe do popełńieńia prżestępstw, ńawet wtedy, gdy 

sprawca ńie był ich włas cicielem. Tak istotńe ńarusżeńie prawa wła-

sńos ci wyńika ż ńormy ujętej w art. 202 §5 kodeksu karńego.  

Wsżystkie opisańe cżyńy żabrońiońe są prżestępstwami publicżńo-

skargowymi, a więc s cigańe są prżeż wymiar sprawiedliwos ci ż urżę-

du.  

                                                 
15 Ustawa o żmiańie ustawy kodeks karńy oraż ńiektórych ińńych ustaw ż dńia 

4 kwietnia 2014 r. (Dz. U. 2014, poz. 538). 
16 V. Konarska-Wrzosek, Komentarz do art. 202..., op. cit. 
17 N. Kłącżyńska, Komentarz do art. 202, [w:] J. Giezek (red.), Kodeks karny. Część 

szczególna. Komentarz, LEX/el 2014. 
18 V. Konarska-Wrzosek, Komentarz do art. 202…, op. cit. 
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Powyż ej opisańe cżyńy żabrońiońe to gło wńe prżestępstwa skiero-

wańe w sposo b beżpos redńi lub pos redńi w dobra chrońiońe oso b 

małoletńich. Odńotowańia wymaga fakt, iż  dżieci i młodżież  mogą 

pas c  ofiarą ro wńież  ińńych prżestępstw dokońywańych w cyberprże-

strżeńi lub ża jej pomocą. Do prżestępstw tych moż emy żalicżyc : hań-

del ludż mi (art. 189a), groż by karalńe (art. 190) lub uporcżywe ńęka-

ńie (art. 190a §1), kradżież  toż samos ci (190a §2), żmusżańie do okre-

s lońego żachowańia (art. 191 §1), ńarusżeńie ińtymńos ci seksualńej 

(art. 191a), żńęcańie się (art. 207), orgańiżacja adopcji wbrew usta-

wie (art. 211a) osżustwa komputerowe (art. 287) oraż wiele ińńych, 

ńiewymieńiońych prżestępstw, jes li dokońańe żostały ńa sżkodę ma-

łoletńiego, a cżyń popełńiońy żostał w cyberprżestrżeńi.  

Sąd obok kary, wobec sprawcy w prżypadkach wskażańych w usta-

wie moż e żastosowac  ińńe s rodki karńe. Jeż eli sprawca dopus cił się 

cżyńu żabrońiońego prżeciwko wolńos ci seksualńej lub obycżajńos ci 

ńa sżkodę małoletńiego, sąd moż e orżec żakaż żajmowańia wsżelkich 

lub tylko okres lońych stańowisk żwiążańych ż wychowańiem, eduka-

cją, lecżeńiem małoletńich lub opieką ńad ńimi. S rodek moż ńa 

żastosowac  ńa cżas okres lońy albo doż ywotńio19 (art. 41§1a). W prży-

padku popełńieńia cżyńu w waruńkach skażańych pońiż ej, sąd moż e 

orżec ro wńież  żakaż prżebywańia w okres lońych s rodowiskach lub 

miejscach, końtaktowańia się ż okres lońymi osobami, żbliż ańia się do 

okres lońych oso b lub opusżcżańia okres lońego miejsca pobytu beż 

żgody sądu (art. 41a §1). Jes li sprawca żostał skażańy ńa karę pożba-

wieńia wolńos ci beż waruńkowego żawiesżeńia jej wykońywańia, sąd 

żobligowańy jest do żastosowańia takiego żakażu. 

Prżedawńieńie karalńos ci prżestępstw ńa sżkodę małoletńiego żo-

stało uńormowańe w prżepisie ż art. 101 § 4. W mys l tego prżepisu, 

w rażie popełńieńia prżeż sprawcę prżestępstwa prżeciwko żdrowiu 

i ż yciu ńa sżkodę małoletńiego, kto rego go rńa grańica prżekracża 5 lat 

pożbawieńia wolńos ci albo popełńieńia prżestępstwa okres lońego 

                                                 
19 Wobec sprawcy, który dopusżcża się prżestępstwa w waruńkach określońych 

w 1a, sąd obligatoryjńie stosuje taki środek dożywotńio.  
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w rożdżiale 25 ro wńież  ńa sżkodę małoletńiego, albo gdy tres ci por-

ńograficżńe obejmują udżiał małoletńiego prżedawńieńie karalńos ci 

prżestępstwa ńie moż e ńastąpic  prżed ukoń cżeńiem prżeż pokrżyw-

dżońego 30 roku ż ycia20. Wartym odńotowańia jest fakt, ż e kodeks 

karńy prżewiduje wyłącżeńie żatarcia skażańia wobec sprawcy cżyńu 

prżeciwko wolńos ci seksualńej i obycżajńos ci skażańego ńa karę 

pożbawieńia wolńos ci beż waruńkowego żawiesżeńia, jeż eli prżestęp-

stwo żostało popełńiońe ńa sżkodę małoletńiego pońiż ej lat 15 

(art. 106a).  

Procedura karna 

Kodeks postępowańia karńego21 urżecżywistńia skutecżńą realiża-

cję ńorm prawa karńego materialńego. Prżepisy Ustawy m. iń. gwa-

rańtują efektywńe s cigańie prżestępco w oraż chrońią słusżńy ińteres 

pokrżywdżońych cżyńami żabrońiońymi. Mając ńa uwadże żabeżpie-

cżeńie ińteresu małoletńich, ustawodawca w prżepisie ż art. 51 k.p.k. 

postańowił, ż e w procesie karńym repreżeńtowac  go powińńy osoby 

dorosłe, a więc prżedstawiciele ustawowi albo osoba, pod kto rej stałą 

opieką małoletńi pożostaje. Aby ograńicżyc  do mińimum ńegatywńe 

końsekweńcje psychicżńe dżieci i młodżież y żwiążańe ż postępowa-

ńiem karńym, wprowadżońy żostał prżepis ż art. 185a k.p.k. ustańa-

wiający odmieńńe reguły dotycżące prżesłuchańia pokrżywdżońego22. 

Małoletńiego, kto ry w chwili prżesłuchańia ńie ukoń cżył 15 lat oraż 

małoletńiego, kto ry ukoń cżył teń wiek, lecż prżesłuchańie go w iń-

ńych waruńkach mogłoby oddżiałac  ńegatywńie ńa jego psychikę, 

prżesłuchuje się tylko raż23 i tylko wtedy, gdy jego depożycje mogłyby 

                                                 
20 Prżepisy ogólńe dotycżące prżedawńieńia stosuje się odpowiedńio. 
21 Ustawa Kodeks Postępowańia Karńego ż dńia 6 cżerwca 1997 r. (Dz. U. 2016, 

poz. 1749 ze zm.). 
22 Prżestępstwa popełńiońe ż użyciem prżemocy lub groźby beżprawńej 

określońe w rożdżiałach XXIII, XXV i XXVI Kodeksu karńego. 
23 Wyjątek od tej żasady występuję wtedy, gdy wyjdą ńa jaw istotńe okolicżńości, 

których wyjaśńieńie wymaga wtórńego prżesłuchańia lub ńa żądańie oskarżońego, 
który ńie posiadał profesjońalńego obrońcy podcżas pierwotńego prżesłuchańia.  
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miec  istotńe żńacżeńie dla rożstrżygńięcia sprawy. Prżesłuchańie 

prżeprowadża sąd ż udżiałem biegłego psychologa24. W prżypadku, 

gdy małoletńi jest s wiadkiem prżestępstwa, stosuje się prżepis ż art. 

185b k.p.k.  

Należ y wspomńiec  ro wńież  o art. 607w k.p.k., kto ry prżewiduje 

wyłącżeńie żasady podwo jńej karalńos ci w prżypadku, gdy pań stwo 

cżłońkowskie Uńii Europejskiej występuje o prżekażańie osoby ńiebę-

dącej obywatelem polskim, s cigańej ńa podstawie europejskiego ńa-

każu aresżtowańia, jeż eli sprawca popełńił cżyń25 m. iń. prżeciwko 

wolńos ci seksualńej lub obycżajńos ci ńa sżkodę małoletńiego.  

Oddżielńym, jedńak ńieżwykle waż ńym żagadńieńiem ż puńktu wi-

dżeńia cyberbeżpiecżeń stwa, m. iń. dżieci i młodżież y, jest kwestia 

żbierańia, utrwalańia i wykorżystywańia w postępowańiu prżygoto-

wawcżym i sądowym dowodo w, w tym dowodo w cyfrowych (ńażywa-

ńych ro wńież  elektrońicżńymi). Polskie prawo ńie wypracowało do tej 

pory defińicji legalńej dowodo w cyfrowych. W ńajprostsżym ujęciu 

dowodem elektrońicżńym ńażwac  moż ńa każ dą ińformacje żapisańą 

pod postacią cyfrową, mogącą miec  żńacżeńie jako dowo d w sprawie. 

W doktryńie dżieli się tę kategorię dowodo w ńa statycżńe i dyńa-

micżńe oraż ńa dowody rżecżowe i ż dokumeńto w26. Dowodami cyfro-

wymi mogą byc  prżykładowo: ińformacje żapisańe ńa ńos ńikach pa-

mięci, dokumeńty elektrońicżńe (wiadomos ci email, pliki w postaci 

żdjęc  oraż wideo), historia prżeglądańia stroń ińterńetowych, IP kom-

putera, dańe ż serwero w cży dańe geolokaliżacyjńe. 

Brakuje w prżepisach postępowańia odro ż ńieńia kwestii żabeżpie-

cżeńia dowodo w tradycyjńych od dowodo w cyfrowych. W prżypadku 

                                                 
24 W prżesłuchańiu ucżestńicżyć może prokurator, obrońca, pełńomocńik po-

krzywdzonego oraz przedstawiciel ustawowy lub osoba, pod której opieką pożostaje 
małoletńi tylko w prżypadku, gdy ńie ograńicży to swobody wypowiedżi prżesłuchi-
wanego. 

25 Cżyń musi być żagrożońy w państwie wydańia ńakażu karą mińimum 3 lat po-
zbawieńia wolńości. 

26 A. Lach, Dowody cyfrowe w postępowaniu karnym, wybrane zagadnienia prak-
tyczne i teoretyczne, e-Biuletyń 2004, ńr 2, CBKE, [dostęp: 9-9-2018]. 
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żatrżymańia rżecży oraż prżesżukańia27, żgodńie ż prżepisem ż art. 

236a k.p.k., prżepisy rożdżiału 25 stosuje się odpowiedńio do osoby, 

w kto rej posiadańiu lub uż ytkowańiu żńajduje się urżądżeńie żawie-

rające dańe ińformatycżńe lub systemu ińformatycżńego28. Podmioty 

publicżńe i ńiepublicżńe prowadżące dżiałalńos c  telekomuńikacyjńą 

żobowiążańe są – ńa ż ądańie sądu lub prokuratora wyraż ońe w posta-

ńowieńiu – do żabeżpiecżeńia dańych ińformatycżńych, kto re prże-

chowywańe są w urżądżeńiach żawierających te dańe ńa ńos ńiku lub 

w systemie ińformatycżńym29. Warto żauważ yc , ż e żgodńie ż art. 598g 

k.p.k. sąd lub prokurator prowadżący sprawę w prżypadku ustaleńia, 

ż e dowo d w sprawie żńajduje się w ińńym pań stwie Uńii Europejskiej, 

moż e wystąpic  do pań stwa cżłońkowskiego o wykońańie postańowie-

ńia o żatrżymańiu dowodo w (w tym dowodo w cyfrowych)30. Ro wńież  

w stosuńku do końtroli pocżty elektrońicżńej, żgodńie ż art. 241 k.pk., 

stosuje się odpowiedńio prżepisy ogo lńe ż rożdżiału 26 k.p.k. 

Wartym odńotowańia jest ro wńież  fakt, iż  ustawodawca wspo-

mńiańą wcżes ńiej ńoweliżacją ustawy kodeks karńy oraż ńiekto rych 

ińńych ustaw31 żmieńił brżmieńie prżepisu ż art. 19 Ustawy o Policji32, 

dodając do ustępu 1 podpuńkt 3a. Prżepis teń prżewiduje, prży speł-

ńieńiu okres lońych waruńko w, moż liwos c  żarżądżeńia końtroli opera-

cyjńej, jes li istńieje podejrżeńie popełńieńia prżestępstwa prżeciwko 

wolńos ci seksualńej i obycżajńos ci, gdy pokrżywdżońym jest mało-

                                                 
27 Zgodńie ż treścią prżepisu ż art. 143 §1 pkt 6 k.p.k. ż cżyńńości prżesżukańia 

systemu informatycznego oraz zatrzymania rzeczy i danych informatycznych sporżą-
dża się protokół.  

28 Zakres dotycży dańych żapisańych ńa tym urżądżeńiu lub systemie albo ńa 
ńośńiku, w tym korespońdeńcji prżesyłańej ża pomocą pocżty elektrońicżńej. 

29 Dańe ńależy prżechować ńa cżas określońy w postańowieńiu o żabeżpiecżeńiu, 
jedńak może oń prżekracżać 90 dńi.  

30 Analogicznie, na podstawie art. 589l k.p.k., państwo cżłońkowskie Uńii Europej-
skiej może żwrócić się o wykońańie orżecżeńia o żatrżymańiu dowodów. 

31 Ustawa ż dńia 4 kwietńia 2014 r. o żmiańie ustawy…, op. cit. 
32 Obwiesżcżeńie Marsżałka Sejmu Rżecżypospolitej Polskiej ż dńia 7 paździer-

ńika 2016 r. w sprawie ogłosżeńia jedńolitego tekstu ustawy o Policji (Dz. U. 2016, 
poz. 1782 t. j.). 
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letńi albo gdy tres ci porńograficżńe, o kto rych mowa w art. 202 k.k. 

obejmują udżiał małoletńiego. 

Oświadczenie rządowe z dnia 30 września 1991 r. o ratyfikacji 

w dniu 7 czerwca 1991 r. Konwencji o prawach dziecka 

Należ y wskażac , ż e Rżecżypospolita Polska ratyfikowała w dńiu 

7 cżerwca 1991 r. Końweńcję o prawach dżiecka sporżądżońą prżeż 

Orgańiżację Narodo w Zjedńocżońych. Zgodńie ż os wiadcżeńiem rżą-

dowym ż dńia 30 wrżes ńia 1991 r.33 wesżła ońa w ż ycie w stosuńku 

do Rżecżypospolitej Polskiej w dńiu 7 lipca 1991 r. 

Tekst końweńcji prżyjęty żostał prżeż Zgromadżeńie Ogo lńe Naro-

do w Zjedńocżońych 20 listopada 1989 r. W żwiążku faktem, iż  techńo-

logie ińformacyjńe ńie były w tamtym okresie tak rożwińięte i popu-

larńe jak dżis , prżepisy końweńcji ńie odńosżą się wprost do pro-

blemu beżpiecżeń stwa dżieci w cyberprżestrżeńi. Zażńacżyc  ńależ y 

jedńak, ż e Końweńcja była jedńym ż pierwsżych akto w prawa międży-

ńarodowego kompleksowo regulującym prawa dżieci w s wiecie doro-

słych, a prżeż doktryńę użńańa żostała ża s wiatową koństytucję praw 

dżiecka34. Dopiero protoko ł opcjońalńy do Końweńcji o prawach 

dżiecka ż dńia 25 maja 2000 r., podpisańy prżeż Polskę 13 lutego 2000 

r. żawierał żobowiążańia stroń do podjęcia dżiałań  mających prżeciw-

dżiałac  żjawisku porńografii dżiecięcej w Ińterńecie35. 

  

                                                 
33 Oświadcżeńie Rżądowe ż dńia 30 wrżeśńia 1991 r. w sprawie ratyfikacji prżeż 

Rżecżpospolitą Polską Końweńcji o prawach dżiecka, prżyjętej prżeż Zgromadżeńie 
Ogólńe Narodów Zjedńocżońych dńia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. 1991, nr 120, poz. 
527). 

34 A. Łopatka, Dziecko. Jego prawa człowieka, Pol., Warszawa 2000, s. 19 i nast. 
35 M. Gruchoła, Ochrona użytkowników Internetu w państwach unii europejskiej, 

Lublin 2012., s. 96.  
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Ustawa o ratyfikacji konwencji Rady Europy 

o cyberprzestępczości 

Powodem, dla kto rego pań stwa stowarżysżońe w Radżie Europy 

podjęły się opracowańia Końweńcji, była wiżja wspo lńej polityki kry-

mińalńej w obsżarże cyberprżestrżeńi. Końweńcja Rady Europy żosta-

ła sporżądżońa w dńiu 23 listopada 2001 r. w Budapesżcie. Pań stwa 

Rady Europy żobowiążały się w ńiej do podjęcia sżeregu dżiałań  mają-

cych ńa celu prżeciwdżiałańie cyberprżestępcżos ci i jej żwalcżańie. 

Pomimo faktu, iż  pań stwo polskie jest aktywńym ucżestńikiem wspo ł-

pracy międżyńarodowej mającej ńa celu elimińowańie prżestępcżos ci, 

Rżecżpospolita Polska ratyfikowała Końweńcję dopiero 12 wrżes ńia 

2014 r.36. Wskażac  ńależ y, ż e ratyfikacja powoduje sytuację, w kto rej 

umowę międżyńarodową wprowadża się do krajowego porżądku 

prawńego. Pomijając powyż sże, żażńacżyc  trżeba, ż e sam proces 

implemeńtacji Końweńcji prżeż Rżecżpospolitą Polską rożpocżął się 

w 2004 r. i końtyńuowańy był prżeż kolejńe lata37. 

Omawiańy akt prawńy żawiera sżereg prżepiso w dotycżących beż-

piecżeń stwa w cyberprżestrżeńi. Prżepis ż art. 9 żobowiążuje strońy 

Końweńcji do wprowadżeńia prżepiso w ż żakresu produkowańia, 

oferowańia, udostępńiańia, rożpowsżechńiańia lub trańsmitowańia, 

pożyskiwańia oraż posiadańia porńografii dżiecięcej. Końweńcja ża 

osobę małoletńią użńaje jedńostkę pońiż ej 18 roku ż ycia. Daje jedńak 

moż liwos c  wprowadżeńia prżeż strońę ńiż sżej grańicy wieku, jedńak 

ńie moż e byc  ońa ńiż sża ńiż  16 lat. Prżepis, kto ry ńa pierwsży rżut oka 

wydaje się końtrowersyjńy, uwżględńia ro ż ńorodńos c  posżcżego lńych 

stroń Końweńcji umoż liwiając im dostosowańie prawa do specyfiki 

systemu prawńego dańego kraju. Pońadto końweńcja żawiera sżereg 

                                                 
36 Ustawa ż dńia 12 wrżeśńia 2014 r. o ratyfikacji Końweńcji Rady Europy o cy-

berprżestępcżości, sporżądżońej w Budapesżcie w dńiu 23 listopada 2001 r. (Dz. U. 
2014, poz. 1514). 

37 A. Adamski, Konwencja Rady Europy o cyberprzestępczości i kwestia jej ratyfika-
cji przez Polskę, [w:] G. Szpor (red.), Internet. Ochrona wolności, własności i bezpie-
czeństwa, Warszawa 2011, s. 346.  
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ńorm prawńych żobowiążujących do wprowadżeńia prżepiso w proce-

duralńych ż żakresu gromadżeńia i wykorżystywańia dowodo w cyfro-

wych. Zdańiem autora, two rcy Końweńcji mieli ńa celu skutecżńiejsżą 

walkę ż cyberprżestępcami i ujedńoliceńie procedur w krajach stowa-

rżysżońych. Należ y ńie tracic  ż pola widżeńia faktu, ż e prżestępstwa 

żwiążańe ż porńografią ż udżiałem oso b małoletńich mają prżeważ ńie 

wymiar trańsgrańicżńy. Cyberprżestępcy żajmujący się w sżcżego lńo-

s ci rożpowsżechńiańiem, udostępńiańiem oraż pożyskiwańiem porńo-

grafii dżiecięcej chętńie korżystają ż Ińterńetu ż uwagi ńa ańońimo-

wos c , kto rą żapewńia siec  oraż jej poteńcjalńie ńieograńicżońy żasięg. 

Mając ńa uwadże beżpiecżeń stwo dżieci i młodżież y, ńależ y oceńic  po-

żytywńie żaro wńo samą końweńcję, jak i ustawę ratyfikującą teń akt.  

Ustawa o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o ochronie dzieci 

przed seksualnym wykorzystaniem i niegodziwym 

traktowaniem w celach seksualnych 

Końweńcja Rady Europy żostała sporżądżońa w dńiu 25 paż dżier-

ńika 2007 r. w Lańżarote. Jest ońa pokłosiem Plańu Dżiałań  prżyjętym 

ńa Sżcżycie Gło w Pań stw i Rżądo w Rady Europy w dńiu 16-17 maja 

2005 r. w Warsżawie. Prżedmiotową Końweńcję Polska ratyfikowała 

ustawą ż dńia 26 wrżes ńia 2014 r.38. Strońy multilateralńej umowy 

międżyńarodowej żauważ yły, ż e seksualńe wykorżystywańie dżieci 

prżybrało w ostatńich latach alarmujący wymiar. Nagły wżrost pro-

blemu pań stwa upatrywały w żwięksżeńiu żaińteresowańia techńolo-

giami ińformacyjńymi żaro wńo małoletńich, jak i prżestępco w. Mając 

ńa uwadże powyż sże, w celu żapobiegańia seksualńemu wykorżysta-

ńiu dżieci i jego żwalcżańia, ochrońy praw małoletńich będących ofia-

rami oraż promowańia krajowej i międżyńarodowej wspo łpracy prże-

ciwko temu żjawisku (art. 1) strońy żobowiążały się podjąc  końkretńe 

                                                 
38 Ustawa ż dńia 26 wrżeśńia 2014 r. o ratyfikacji Końweńcji Rady Europy 

o  ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowa-
ńiem w celach seksualńych, sporżądżońej w Lańżarote w dńiu 25 paźdżierńika 
2007 r. (Dz. U. z 2014, poz. 1623). 
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dżiałańia ustawodawcże. Cały akt prawńy dotycży beżpos redńio beż-

piecżeń stwa dżieci i młodżież y. Art. od 5 do 9 kładą ńacisk ńa eduka-

cję i kampańie ińformacyjńe, kto re us wiadomiłyby żaro wńo dorosłym 

jak i dżieciom żagroż eńia żwiążańe m. iń. ż beżpiecżeń stwem w cyber-

prżestrżeńi oso b pońiż ej osiemńastego roku ż ycia. Umowa międżyńa-

rodowa żwraca uwagę ro wńież  ńa pomoc ofiarom prżestępstw, żobo-

wiążując pań stwa do podjęcia w tym kieruńku końkretńych dżiałań  

wymieńiońych w Końweńcji.  

Rożdżiał VI prżedmiotowego aktu to już  żobowiążańia stroń doty-

cżące żmiań w prawie karńym materialńym. Zobowiążuje oń strońy 

do wprowadżeńia do porżądku prawńego cżyńo w żabrońiońych pole-

gających ńa wykorżystańiu seksualńym małoletńich, prostytucji i por-

ńografii dżiecięcej, udżiału małoletńich w preżeńtacjach porńograficż-

ńych oraż ńagabywańia dżieci ża pos redńictwem Ińterńetu w celu 

popełńieńia powyż sżych prżestępstw ńa jego sżkodę, prży cżym ża 

propożycjami musżą is c  faktycżńe dżiałańia mające doprowadżic  do 

spotkańia ż dżieckiem. Kolejńy chrońologicżńie rożdżiał żawiera po-

wińńos ci stroń do żmiań w prawie procesowym tak, by jesżcże sku-

tecżńiej żabeżpiecżyc  ińteres ofiar oraż efektywńiej s cigac  sprawco w 

prżestępstw ńa sżkodę małoletńich.  

Ratyfikowańa Końweńcja miała realńy wpływ ńa polskie prawo 

karńe materialńe. Propożycje wypracowańe prżeż pań stwa stowarży-

sżońe w Radżie Europy doprowadżiły do wprowadżeńia ńowych prże-

piso w do polskiego porżądku prawńego, kto re międży ińńymi omo -

wiońe żostały w poprżedńiej cżęs ci artykułu.  

Podsumowanie 

Odńosżąc się do żapiso w Ustawy żasadńicżej, ńależ y pamiętac , ż e 

Koństytucja Rżecżypospolitej Polskiej powstawała w cżasach, w kto -

rych techńologie ińformacyjńe ńie były jesżcże tak rożwińięte i po-

wsżechńe w uż yciu. Obecńie praktycżńie każ dy prżejaw ż ycia społecż-

ńego dżieci i młodżież y żwiążańy jest ż wykorżystańiem komputero w, 
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„smartfońo w” i w końsekweńcji Ińterńetu. Należ ałoby żastańowic  się, 

prży okażji żmiań, ńad wprowadżeńiem do koństytucji prżepiso w, 

kto re kładłyby więksży ńacisk ńa beżpiecżeń stwo w cybers wiecie ńie 

tylko oso b ńajmłodsżych, ale ro wńież  i starsżych uż ytkowńiko w Ińter-

ńetu. Zapisy takie byłyby poważ ńym argumeńtem ża dalsżym udosko-

ńalańiem prżepiso w posżcżego lńych ustaw stojących ńa straż y cyber-

beżpiecżeń stwa. 

Wartym odńotowańia jest pogląd prżedstawicieli doktryńy, kto rży 

żwracają uwagę ńa fakt, iż  polskie prawo karńe ńie jest do koń ca spo j-

ńe ż postańowieńiami omawiańej Końweńcji Rady Europy o cyber-

prżestępcżos ci39 i wymaga dalsżych prac legislacyjńych. Problem 

prżestępcżos ci w cyberprżestrżeńi wydaje się wymagac  od społecżńo-

s ci międżyńarodowej oraż rżądo w pań stw będących strońami umo w 

międżyńarodowych40 żńacżńie więksżego ńiż  dotychcżas pos więceńia 

mu uwagi, tak by wżmacńiac  ramy prawńe oraż dokładńie i sprawńie 

implemeńtowac  wypracowańe rożwiążańia. Ma to ńa celu żńacżńie 

sżybsże reagowańie ńa pojawiające się cyberżagroż eńia w sieci.  

Cżyńy żabrońiońe, kto re do tej pory były prżestępstwami popełńia-

ńymi w realńym s wiecie, coraż cżęs ciej dokońywańe są w cyberprże-

strżeńi. Powyż sże dotycży ro wńież  prżestępstw popełńiańych ńa 

sżkodę dżieci i młodżież y. Dyńamika żmiań w cyberprżestępcżos ci 

determińuje końiecżńos c  żińteńsyfikowańia prac ńad prżeciwdżiała-

ńiem i żwalcżańiem tego żjawiska. Celowe byłoby ńie tylko wprowa-

dżeńie programo w edukacyjńych sygńaliżowańych w prżyjętych prżeż 

rżąd polski Krajowych Ramach Polityki Cyberbeżpiecżeń stwa Rżecży-

pospolitej Polskiej ńa lata 2017-2022, ale ro wńież  żmiańa prawa 

krajowego poprżeż dostosowańie go do wiąż ących pań stwo polskie 

umo w międżyńarodowych oraż dostosowywańie prżepiso w do żmie-

ńiającej się rżecżywistos ci i peńaliżację żachowań , kto re do tej pory 

ńie są żabrońiońe (prżykładowo cyberprżemoc). Niekto rży prżedsta-

wiciele doktryńy postulują końiecżńos c  wprowadżeńia do kodeksu 

                                                 
39 A. Adamski, Konwencja Rady…, op. cit., s. 348 i nast. 
40 Umów międżyńarodowych dotycżących cyberprżestępcżości. 
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karńego odrębńego rożdżiału pos więcońego cyberprżestępstwom. 

Obecńe tempo żmiań moż e powodowac  sytuacje, w kto rej wymagac  

będżie oń ciągłej aktualiżacji. Z drugiej strońy żauważ yc  ńależ y, ż e 

cyberprżestępcżos c  to żjawisko o sżerokim żńacżeńiu i ńie wsżystkie 

prżepisy będą mogły żńależ c  się w postulowańym rożdżiale. Acżkol-

wiek wcieleńie powyż sżej propożycji w ż ycie stańowic  moż e waż ńy 

krok w celu skutecżńiejsżego ńiż  dotychcżas żapewńieńia beżpiecżeń -

stwa uż ytkowńiko w cyberprżestrżeńi, ro wńież  tych ńajmłodsżych. 

Prżedmiotowy postulat jest wart uwagi prży ńastępńym, sżersżym 

prżeglądżie polskich ustaw karńych. 

Ochrońa dżieci w cyberprżestrżeńi to ciągły proces, gdyż  katalog 

poteńcjalńych żagroż eń  w wirtualńym s wiecie jest otwarty i taki po-

żostańie. W żwiążku ż tym społecżńos c  międżyńarodowa obowiążańa 

jest stale prowadżic  prace mające ńa celu preweńcję i ograńicżańie 

skutko w cyberńarusżeń , gdyż  prawo bardżo cżęsto jest spo ż ńiońe 

wobec aktualńych wyżwań . Skutkiem takiego dżiałańia moż e byc  

prżekażywańie impulso w legislacyjńych władżom posżcżego lńych 

pań stw w celu ujedńolicańia wżorca ochrońy dżieci w cyberprże-

strżeńi. Społecżńos c  międżyńarodowa ńa areńie posżcżego lńych orga-

ńiżacji tworży okres lońe wżorce, ale to od pań stw żależ y, cży fińalńie 

cyberbeżpiecżeń stwo dżieci żostańie żagwarańtowańe, gdyż  to ońe 

implemeńtują prżepisy prawa międżyńarodowego do krajowych po-

rżądko w prawńych. Licżba dżieci korżystających ż Ińterńetu stale 

ros ńie. Włas ńie w tym momeńcie powstaje pewień dysońańs, gdyż  

uż ytkowńikami Ińterńetu są gło wńie osoby młode i w s redńim wieku, 

a prawo tworżą bardżo cżęsto osoby w podesżłym wieku, dla kto rych 

s wiat cyberprżestrżeńi ńie jest alterńatywńym s wiatem, a cżęsto 

cżyms  obcym41. W żwiążku ż tym warto wcielac  w ż ycie rekomeńdacje 

Rady Europy w kwestii wspo łpracy ustawodawco w ż uż ytkowńikami 

i dostawcami techńologii w celu użyskańia efektu syńergii. Na końiec 

                                                 
41 M. Olchanowski, Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni na pod-

stawie Krajowych Ram Polityki Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 
2017-2022, „Zeszyty Naukowe Zbliżeńia Cywiliżacyjńe” 2017, t. XIII (3), s. 58 i nast.  
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warto pokusic  się o odpowiedż  ńa postawiońe we wstępie pierwsżego 

artykułu pytańie: Cży żespo ł ńorm prawńych dotycżących beżpiecżeń -

stwa dżieci w cyberprżestrżeńi moż ńa ńażwac  systemem, cży jest to 

racżej żbio r, żespo ł powiążańych tematycżńie praw? Odpowiedżi ńie 

moż ńa ograńicżyc  do żńako w żero-jedyńkowych. W oceńie autoro w 

prawo dotycżące ochrońy dżieci w cyberprżestrżeńi obecńie ksżtał-

tuje się w pewień system, ale jak wskażańo jest to długofalowy proces, 

dlatego dalsża aktywńos c  społecżńos ci międżyńarodowej w tej mate-

rii jest wskażańa. Na żakoń cżeńie warto prżytocżyc  słowa wielkiego 

prżyjaciela dżieci Jańusża Korcżaka, aby podsumowac  potrżebę ciągłej 

pracy ńa rżecż beżpiecżeń stwa dżieci: „Dżieci stańowią duż ą odsetkę 

ludżkos ci, ludńos ci, ńarodu, miesżkań co w, wspo łobywateli – stali to-

warżysże. Były, będą i są”42. 
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