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W dniu 17 kwietnia 2014 r. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Pani 
Minister w sprawie potrzeby podjęcia działań w przedmiocie zwiększania świadomości 
nauczycieli, uczniów i ich rodziców oraz opiekunów prawnych w zakresie skutków 
i oddziaływania gier komputerowych zawierających treści nasycone przemocą, 
brutalnością i innymi zjawiskami, które mogą mieć negatywne konsekwencje dla 
właściwego rozwoju dziecka (pismo oznaczone nr 1.55 0.2,2014. AKB).

W dniu 14 lipca 2014 r. Rzecznik otrzymał odpowiedź Pani Minister, w której 
dostrzegła Pani problem negatywnego wpływu gier komputerowych na rozwój 
i postawę dzieci (pismo oznaczone nr DZSE.BDM.6010.3.2014.TSG). W odpowiedzi 

tej, za którą dziękuję, poinformowano o prowadzeniu przez Ministerstwo Edukacji 
szeregu działań edukacyjno -  profilaktycznych przeciwko przemocy, wynikających z 
nowej podstawy programowej różnych szczebli. Zawarto w niej także informacje o 
planach Ośrodka Rozwoju Edukacji poszerzenia materiałów profilaktycznych dla 
nauczycieli i rodziców z zakresu zagrożeń wynikających z niewłaściwego do wieku 
wyboru gier komputerowych. MEN przygotowało także projekt kontynuacji rządowego 
programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” na lata 2014-2016, prowadzi także 
współpracę z organizacjami pozarządowymi w tym zakresie. W swoim piśmie, 
powołanym powyżej, Pani Minister zadeklarowała również zwrócenie się do 
właściwych resortów o przeanalizowanie problemu w celu zainicjowania korzystnych 
zmian w prawodawstwie.

Ze swej strony pragnę poinformować, że w związku z wystąpieniami 
kierowanymi przez Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Gospodarki w dniu 
25 marca 2015 r. odbyła się debata na temat problemu dostępności dla dzieci 
i młodzieży gier komputerowych nasyconych przemocą. W trakcie tej debaty
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wielokrotnie podnoszono kwestię konieczności zintensyfikowania działań edukacyjnych 
w tym zakresie, skierowanych do uczniów i ich rodziców, ale także innych członków 
rodziny.

Mając to wszystko na względzie, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 
ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2014 r.? 
poz. 1648), zwracam się do Pani Minister z uprzejmą prośbą o poinformowanie 
Rzecznika o podjętych w tej sprawie działaniach.


