
Sexting – skala zjawiska 

PAMIĘTAJ! 
Polskie prawo chroni osoby poniżej 18. roku życia

przed produkowaniem lub utrwalaniem treści pornograficznych
z ich udziałem. Zabrania też rozpowszechniania, utrwalania,

sprowadzania, przechowywania, posiadania czy nawet uzyskiwania
dostępu do takich materiałów. Przykładowo za rozpowszechnianie treści 

pornograficznych z udziałem małoletnich grozi 
kara pozbawienia wolności od 2 do 12 lat (art. 200, par. 3 Kodeksu karnego).**

Najważniejsze
wnioski 

Osoby, które miały kontakt
z pornografią, trzy razy częściej otrzymują

oraz pięć razy częściej wysyłają swoje nagie
lub prawie nagie zdjęcia.

Osoby codziennie mające styczność z pornografią, 
dwa razy częściej podejmują swój pierwszy
kontakt seksualny przed 15. rokiem życia. 

Młodzież, która codziennie ogląda pornografię,
częściej postrzega kobiety i mężczyzn
przedmiotowo oraz chętniej zgadza się

z krzywdzącymi stereotypami
dotyczącymi płci.

Sexting
to przesyłanie za pomocą
internetu i nowoczesnych

technologii komunikacyjnych 
swoich zdjęć, filmów

bądź wiadomości
o seksualnym
charakterze. 

13%

uczniów poszukiwało tych treści celowo,
a 58% tra�ło na materiały pornogra�czne lub 
seksualizujące przypadkiem.*31%

uczniów wysłało swoje nagie zdjęcia/�lmy innej
osobie**, z czego 92% przypadków miało miejsce 
w internecie, z którym młodzi ludzie łączyli się za
pośrednictwem swojego telefonu komórkowego
(79% badanych). *

dzieci i młodzieży w Polsce miało przynajmniej
raz w życiu kontakt z treściami pornogra�cznymi 
lub seksualizującymi.*43%

* Makaruk K., Włodarczyk J., Michalski P., (2017), „Kontakt dzieci z pornografią. Raport z badań”,
Warszawa: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę [online, dostęp z dn. 26.02.2021].
** Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 – Kodeks karny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1444).

https://www.saferinternet.pl/pliki/Raport-kontakt_dzieci_i_mlodziezy_z_pornografia.pdf
https://www.saferinternet.pl/pliki/Raport-kontakt_dzieci_i_mlodziezy_z_pornografia.pdf
https://www.lexlege.pl/kk/art-202/
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Sexting 
to zjawisko, które polega na przesyłaniu 

za pomocą internetu i nowoczesnych technologii 
komunikacyjnych swoich zdjęć, filmów bądź 

wiadomości o seksualnym charakterze. Termin 
powstał z połączenia słów „sex” (seks) 

oraz „texting” (SMS-owanie).

Sextortion
to pozyskanie od ofiary materiałów 

o charakterze seksualnym i wymuszenie okupu 
(pieniędzy lub kolejnych treści pod groźbą 
ich opublikowania lub rozpowszechniania). 

Ofiarami mogą być w równym stopniu dzieci, 
młodzież i dorośli. Termin powstał z połączenia 

słów „sex” (seks) oraz „extortion” (szantaż).

Oto najważniejsze reguły, które warto przekazać uczniom:

• pomyśl, zanim wyślesz komuś intymne materiały
• nie poddawaj się modzie na prezentowanie nagości w sieci
• nie wysyłaj materiałów, których nie pokazałbyś rodzicom i znajomym 
• zabezpiecz i ogranicz dostęp do prywatnych zdjęć i filmów 
• zgłoś niepokojące sytuacje osobom dorosłym
• jeśli ktoś namawia cię do zrobienia czegoś, czego nie chcesz zrobić 
   i co jest dla ciebie niebezpieczne, masz prawo powiedzieć NIE

Child grooming 
to proces uwodzenia dziecka za pomocą

nowoczesnych technologii komunikacyjnych. 
Może on przybierać różne formy: jednorazowej 
seksualizującej reakcji na opublikowane zdjęcia 

czy filmy małoletniego lub długotrwałego
działania, często prowadzącego do seksualnego 

wykorzystania w realnym świecie.

CSAM (ang. child sexual abuse material)
– nielegalny materiał przedstawiający realny 
zapis seksualnego wykorzystywania dziecka, 

stanowi dowód przestępstwa. 

CSEM (ang. child sexual exploitation material)
– materiał prezentujący małoletniego

w seksualnym kontekście, stanowi nadużycie 
wobec dziecka, jednak w większości krajów,

w tym w Polsce, nie jest nielegalny.

Słownik pojęć



Procedura zgłaszania
zjawiska sextingu w szkole

Sexting
w związku

Pokazy
erotyczne

online w celach
zarobkowych

Materiały
wykorzystane

jako narzędzie 
cyberprzemocy

Należy
skorzystać

z procedury
postępowania
w przypadku

cyberprzemocy*

Wysyłanie
materiałów

do wielu osób
(możliwe

naruszenie prawa) 

Uzyskanie informacji

Przyjęcie zgłoszenia

Analiza przypadku

Objęcie dziecka pomocą
psychologiczno-pedagogiczną

Działania edukacyjno-wychowawcze

Powiadomienie rodziców lub opiekunów
prawnych o zaistniałej sytuacji

Kontakt z wyspecjalizowanymi
ośrodkami i placówkami

Jeżeli któryś przypadek spełnia znamiona
przestępstwa ściganego z urzędu, szkoła
ma obowiązek zgłosić sprawę na policję

lub do prokuratury

* Wrońska A., Sowala M. (red.), (2020),  
„Bezpieczeństwo online w szkołach  
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” 
– cz. 1, Warszawa:
NASK Państwowy Instytut Badawczy
[online, dostęp z dn. 26.02.2020].

https://it-szkola.edu.pl/downloads,download,48
https://it-szkola.edu.pl/downloads,download,48


Gdzie możesz uzyskać pomoc?

800 12 12 12

116 111

800 100 100

801 615 005

Jeśli potrzebujesz wsparcia, skorzystaj z pomocy instytucji 
zajmujących się reagowaniem na treści nielegalne i szkodliwe 
w internecie. Możesz tam uzyskać porady i wskazówki, a także 
zgłosić niebezpieczne treści.

Zespół Dyżurnet.pl (https://dyzurnet.pl/) zajmuje się przyjmowaniem 
zgłoszeń o treściach potencjalnie nielegalnych i szkodliwych 
zamieszczanych w sieci,  zwłaszcza tych przedstawiających 
seksualne wykorzystywanie dziecka.

Zespół
Dyżurnet.pl
przyjmujący
zgłoszenia
o treściach
nielegalnych
i szkodliwych 

Telefon
zaufania
Rzecznika
Praw
Dziecka 

Telefon dla rodziców, nauczycieli 
oraz opiekunów w sprawach
bezpieczeństwa dziecka
online

Telefon zaufania
dla dzieci 
i młodzieży 




