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Czy wiesz, że...?

Co dziewiąty nastolatek w Polsce wysyłał za pośrednictwem telefonu
lub internetu swoje nagie lub prawie nagie zdjęcia (a)

58% młodych ludzi wie, że ich rówieśnicy przesyłają zdjęcia o charakterze
erotycznym (a)

5,6% nastolatków przyznaje, że zdarzyło im się wysłać swoje intymne zdjęcie 
osobie poznanej w internecie (b)

(a) Badanie zrealizowane we wrześniu 2014 roku przez agencję GfK Polonia na zlecenie Fundacji Dzieci Niczyje (próba ogólnopolska, 
N = 503, wiek 15–18 lat). Pobrane z: http://fdn.pl/co-dziewiaty-nastolatek-w-polsce-przesyl-swoje-erotyczne-zdjecia.
(b) Ogólnopolskie badanie „Nastolatki wobec internetu” zrealizowane w okresie maj – czerwiec  2014 roku przez Pedagogium WSNS  
na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka i NASK  (próba ogólnopolska, N = 1 235, uczniowie klas II gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych). 
(c) Smith S., (2012) Study of Self-Generated Sexually Explicit Images & Videos Featuring Young People Online, Internet Watch 
Foundation. Pobrane z: https://www.iwf.org.uk/assets/media/resources/IWF%20study%20-%20self%20generated%20content%20onli-
ne_Sept%202012.pdf.

ZAGROŻENIA
W INTERNECIE

Zapobieganie – reagowanie
SEKSTING

To niebezpieczne zjawisko przesyłania treści o charakterze erotycznym, 
głównie swoich nagich lub półnagich zdjęć, za pomocą internetu i tele-
fonu komórkowego, popularne szczególnie wśród nastolatków. W przy-
padku sekstingu mamy do czynienia z sytuacją, kiedy młody człowiek nie 
tylko jest autorem treści o charakterze erotycznym, lecz także dobrowol-
nie przekazuje je swoim znajomym.

WAŻNE!
1. Pomyśl, zanim wyślesz
 intymne zdjęcie.
2. Nie poddawaj się modzie
 na prezentowanie nagości
 w sieci – moda przeminie,
 zdjęcia zostaną na zawsze.
3. Pamiętaj, że zdjęcie przesłane
 bliskiej osobie też może zostać
 rozpowszechnione.
4. Pamiętaj, że publikowane w sieci zdjęcia mogą Cię skompromitować.  
5. Nie wysyłaj zdjęć, których wstydziłbyś się pokazać rodzicom
 i znajomym. 
6. Zabezpiecz i ogranicz dostęp do prywatnych zdjęć i filmów: 
 · konfiguruj ustawienia prywatności w serwisach
  społecznościowych,
 · ustaw hasło dostępu w smartfonie i innych urządzeniach mobilnych,
 · nie dziel się loginem i hasłem do swoich kont. 
7. Zgłoś niepokojące Cię sytuacje osobom dorosłym. 

Gdzie uzyskać pomoc?

Zgodnie z polskim prawem zabronione są:
• produkcja w celu rozpowszechniania,
• utrwalanie, 
• sprowadzanie,

materiałów pornograficznych z udziałem małoletniego – osoby poniżej 18. roku życia 
(art. 202 Kodeksu karnego). Takie działania są zagrożone karą pozbawienia wolności od 
8 miesięcy do 10 lat. 

Nielegalne jest ponadto składanie propozycji obcowania płciowego, poddania się czy 
wykonania innej czynności seksualnej lub udziału w produkowaniu lub utrwalaniu treści 
pornograficznych (art. 200a kk) małoletniemu poniżej lat 15 (zagrożone karą pozbawie-
nia wolności do 2 lat).

Zabronione jest również:
• Utrwalanie wizerunku nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej (gdy
 w tym celu używa się wobec tej osoby przemocy, groźby bezprawnej lub podstępu).
• Rozpowszechnianie wizerunku nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności
 seksualnej bez jej zgody (art. 191a kk) – zagrożone karą pozbawienia wolności
 od 3 miesięcy do 5 lat.

Jeśli natrafiłeś na materiały przedstawiające wykorzystywanie seksualne dzieci, zgłoś się do Dyżurnet.pl –
drogą mailową dyzurnet@dyzurnet.pl, telefonicznie 0 801 615 005 lub przez aplikację mobilną.

Seksting a prawo 

Seksting

Rodzina • Szkoła • Policja
Zespoły pomocowe, np. telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111

Prawie 90% materiałów (zdjęć, wiadomości erotycznych), wysłanych jako
prywatne wiadomości, trafia później na dostępne dla wszystkich strony
stworzone specjalnie do rozpowszechniania takich treści (c) 

Seksting stanowi poważne zagrożenie dla prywatności młodych ludzi.
Materiały przesyłane w prywatnej korespondencji trafiają do sieci,
a przedstawione na nich osoby mogą stać się ofiarami cyberprzemocy.

• rozpowszechnianie,
• prezentowanie,
• posiadanie i przechowywanie
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N = 503, wiek 15–18 lat). Pobrane z: http://fdn.pl/co-dziewiaty-nastolatek-w-polsce-przesyl-swoje-erotyczne-zdjecia.
(b) Ogólnopolskie badanie „Nastolatki wobec internetu” zrealizowane w okresie maj – czerwiec  2014 roku przez Pedagogium WSNS  
na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka i NASK  (próba ogólnopolska, N = 1 235, uczniowie klas II gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych). 
(c) Smith S., (2012) Study of Self-Generated Sexually Explicit Images & Videos Featuring Young People Online, Internet Watch 
Foundation. Pobrane z: https://www.iwf.org.uk/assets/media/resources/IWF%20study%20-%20self%20generated%20content%20onli-
ne_Sept%202012.pdf.

ZAGROŻENIA
W INTERNECIE

Zapobieganie – reagowanie
SEKSTING

To niebezpieczne zjawisko przesyłania treści o charakterze erotycznym, 
głównie swoich nagich lub półnagich zdjęć, za pomocą internetu i tele-
fonu komórkowego, popularne szczególnie wśród nastolatków. W przy-
padku sekstingu mamy do czynienia z sytuacją, kiedy młody człowiek nie 
tylko jest autorem treści o charakterze erotycznym, lecz także dobrowol-
nie przekazuje je swoim znajomym.

WAŻNE!
1. Pomyśl, zanim wyślesz
 intymne zdjęcie.
2. Nie poddawaj się modzie
 na prezentowanie nagości
 w sieci – moda przeminie,
 zdjęcia zostaną na zawsze.
3. Pamiętaj, że zdjęcie przesłane
 bliskiej osobie też może zostać
 rozpowszechnione.
4. Pamiętaj, że publikowane w sieci zdjęcia mogą Cię skompromitować.  
5. Nie wysyłaj zdjęć, których wstydziłbyś się pokazać rodzicom
 i znajomym. 
6. Zabezpiecz i ogranicz dostęp do prywatnych zdjęć i filmów: 
 · konfiguruj ustawienia prywatności w serwisach
  społecznościowych,
 · ustaw hasło dostępu w smartfonie i innych urządzeniach mobilnych,
 · nie dziel się loginem i hasłem do swoich kont. 
7. Zgłoś niepokojące Cię sytuacje osobom dorosłym. 

Gdzie uzyskać pomoc?

Zgodnie z polskim prawem zabronione są:
• produkcja w celu rozpowszechniania,
• utrwalanie, 
• sprowadzanie,

materiałów pornograficznych z udziałem małoletniego – osoby poniżej 18. roku życia 
(art. 202 Kodeksu karnego). Takie działania są zagrożone karą pozbawienia wolności od 
8 miesięcy do 10 lat. 

Nielegalne jest ponadto składanie propozycji obcowania płciowego, poddania się czy 
wykonania innej czynności seksualnej lub udziału w produkowaniu lub utrwalaniu treści 
pornograficznych (art. 200a kk) małoletniemu poniżej lat 15 (zagrożone karą pozbawie-
nia wolności do 2 lat).

Zabronione jest również:
• Utrwalanie wizerunku nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej (gdy
 w tym celu używa się wobec tej osoby przemocy, groźby bezprawnej lub podstępu).
• Rozpowszechnianie wizerunku nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności
 seksualnej bez jej zgody (art. 191a kk) – zagrożone karą pozbawienia wolności
 od 3 miesięcy do 5 lat.

Jeśli natrafiłeś na materiały przedstawiające wykorzystywanie seksualne dzieci, zgłoś się do Dyżurnet.pl –
drogą mailową dyzurnet@dyzurnet.pl, telefonicznie 0 801 615 005 lub przez aplikację mobilną.

Seksting a prawo 

Seksting

Rodzina • Szkoła • Policja
Zespoły pomocowe, np. telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111

Prawie 90% materiałów (zdjęć, wiadomości erotycznych), wysłanych jako
prywatne wiadomości, trafia później na dostępne dla wszystkich strony
stworzone specjalnie do rozpowszechniania takich treści (c) 

Seksting stanowi poważne zagrożenie dla prywatności młodych ludzi.
Materiały przesyłane w prywatnej korespondencji trafiają do sieci,
a przedstawione na nich osoby mogą stać się ofiarami cyberprzemocy.

• rozpowszechnianie,
• prezentowanie,
• posiadanie i przechowywanie


