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Pragnę Panu Premierowi uprzejmie podziękować za przesłanie przygotowanego 

przez Departament Gospodarki Elektronicznej Ministerstwa Gospodarki raportu 

dotyczącego polskiej branży gier. Rzecznik Praw Obywatelskich od dawna zainteresowany 

jest problemem dostępności dla dzieci i młodzieży gier komputerowych zawierających 

treści nasycone przemocą, brutalnością i innymi zjawiskami, które mogą mieć 

negatywne konsekwencje dla właściwego rozwoju dziecka.  

Jak wynika z raportu, wśród badanych było ponad 43% rodziców, którzy 

zadeklarowali, że ich dzieci grają w gry komputerowe. Wskazano także, że „(…) badani nie 

są w pełni świadomi ani aktywności swoich dzieci w światowej sieci, ani pełni zagrożeń, 

jaka z tego faktu wynika. Jednocześnie, badani deklarujący rozumienie znaczenia systemu 

PEGI w przypadku zakupu gier komputerowych na wykorzystywane przez ich dzieci 

urządzenia nie znają szczegółów tego systemu kategoryzacji” (strony 108-109 raportu). 

System kategoryzacji PEGI znany jest 76% badanych, natomiast większość stwierdziła, że 

ten system jest potrzebny.  

Moją uwagę zwróciło również, że dzieci często grają w gry komputerowe poza 

domem, a ich rodzice nie są w stanie określić, kiedy ich dziecko najczęściej gra w gry 

komputerowe. Dodatkowo, ponad 25% badanych stwierdziło, że ich dzieci mają dostęp 
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do gier spoza swoich kategorii wiekowych. Na pytanie „Czy kontrolujesz w jakie gry gra 

twoje dziecko?” tylko 21% badanych odpowiedziało „tak”.  

Sporządzenie powyższego raportu miało zapewnić między innymi rzetelną  

i obiektywną ocenę, czy obecnie już istniejące mechanizmy samoregulacyjne 

sprawdzają się w praktyce, czy też w przypadku nieefektywności tych mechanizmów – 

o czego rozważenie wnosił Rzecznik Praw Obywatelskich – konieczne jest wprowadzenie 

ograniczeń dostępności niektórych szczególnie brutalnych gier w drodze aktów prawa 

powszechnie obowiązującego. 

Mając na uwadze powyższe, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1648 ze zm.), 

zwracam się do Pana Premiera z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji, jakie są wnioski 

Pana Premiera po dokonaniu analizy raportu w zakresie ograniczeń dostępności niektórych 

szczególnie brutalnych gier. Uprzejmie proszę o wskazanie, czy Ministerstwo Rozwoju 

planuje podjęcie w tym zakresie działań legislacyjnych. 
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