
ZJAWISKO SHARENTINGU

A BEZPIECZEŃSTWO DZIECI W INTERNECIE



SHARENTING

 Regularne zamieszczanie przez rodziców w internecie, 

szczegółowych informacji, zdjęć i filmów z życia dzieci. 

 Rodzice zamieszczają zdjęcia dzieci najczęściej w serwisach 

społecznościowych. 

 Popularnością cieszą się również repozytoria fotograficzne, czyli 

serwisy dające możliwość magazynowania i prezentowania zdjęć 

(np. flickr, picasa) oraz blogi.



CO RODZICE PUBLIKUJĄ W INTERNECIE?

 Codzienne czynności

 Wakacyjne podróże

 Ważne wydarzenia z życia dziecka

 Uroczystości rodzinne

 Informacje o stanie zdrowia

 Imię dziecka

 Data urodzenia

 Zdjęcia z badania USG podczas ciąży, zdjęcie ze 

szpitala po narodzinach dziecka.

 Dokumenty związane z dzieckiem (akt urodzenia, 

dyplom przedszkolaka czy wytwory dziecka)



INTYMNE ZDJĘCIA DZIECI W INTERNECIE

 Niestety równie często rodzice udostępniają zdjęcia lub filmy przedstawiające dzieci 
nagie lub ubrane tylko w bieliznę, podczas kąpieli, na plaży, w trakcie czynności 
higienicznych. 

 Zdjęcia przedstawiające nagie dzieci publikuje w mediach społecznościowych więcej 
niż co piąta matka (22%)

 Prawie jedna na trzy (30%) umieszcza w nich zdjęcia dzieci nie w pełni ubranych. 

Brosch, A. (2016). When the child is born into the internet: sharenting as a growing trend among parents on Facebook. The New Educational Review, 43, 225–235. 



TROLL PARENTING

 To zachowanie rodziców polegające na dzieleniu się w sieci treściami, które kompromitują 
dzieci, ośmieszają je lub pokazują trudne dla nich, wstydliwe czy wręcz upokarzające 
momenty.

 Pseudozabawne zdjęcia lub filmy przedstawiają płaczące, bezradne, przestraszone dzieci, 
bądź przebrane dla żartu w dziwaczne kostiumy.

 Filmy zamieszczane są w popularnych serwisach wideo, do których dostęp ma szeroka 
publiczność internetowa.

 „Śmieszne” zdjęcia opatrzone, według rodziców żartobliwymi, a tak naprawdę nierzadko 
ośmieszającymi lub upokarzającymi dziecko podpisami.



TROLL PARENTING



https://www.pudelek.pl/artykul/152830/hanna_zborowskaneves_smieje_sie_z_rozwolnienia_corki_na_instagramie_dostala_turbosaki_wyplynelo_kilo_kupy/
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SKALA ZJAWISKA SHARENTINGU

82% rodziców w USA udostępnia zdjęcia, filmy, informacje o dzieciach w internecie (*)

75% rodziców w UK regularnie korzystających z internetu dzieli się zdjęciami lub filmami swoich dzieci (**)

(*) Pew Research (2020) „Parenting Children in the Age of Screens”

(**) Raport „Co rodzice sądzą o prywatności swoich dzieci w internecie i co robią w tym zakresie?”, London School of Economics, 2018 



SHARENTING W POLSCE

40% rodziców w Polsce publikuje w sieci zdjęcia swoich dzieci

60% z nich dzieli się dokumentacją dzieciństwa własnych dzieci przynajmniej raz w miesiącu

Rocznie każdy wrzuca do sieci średnio 72 zdjęcia i 24 filmy

42% udostępnia zdjęcia i filmy z własnymi dziećmi większym grupom znajomych (do 200 osób)

39% wrzuca filmy i zdjęcia pokazujące, gdzie w danym momencie przebywa dziecko

Bierca M., Wysocka-Świtała A., (2019). „Sharenting po polsku, czyli ile dzieci wpadło do sieci?”, Wydawnictwo: Clue PR



CORAZ MŁODSZE DZIECI W SIECI

Średnia wieku „cyfrowych narodzin” dziecka wynosi 6 miesięcy

23% dzieci zaczyna cyfrowe życie, zanim fizycznie przyjdzie na świat

81% dzieci poniżej 2 r. ż. z krajów Unii Europejskiej, USA, Australii, Nowej Zelandii 
i Japonii ma cyfrowy ślad w internecie 

5% z nich posiada swój profil społecznościowy

Digital Birth: Welcome to the Online World (Business Wire, 2010)
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OPINIE RODZICÓW 

NA TEMAT UDOSTĘPNIANIA ZDJĘĆ DZIECI W INTERNECIE

Źródło: Bierca, Wysocka-Świtała (2019) Raport „Sharenting po polsku, czyli ile dzieci wpadło do sieci?”



OPINIE NASTOLATKÓW 

NA TEMAT PUBLIKOWANIA ICH ZDJĘĆ PRZEZ RODZICÓW

Źródło: Pyżalski i in. (2019), Polskie badanie EU Kids Online 2018



ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z PUBLIKACJĄ WIZERUNKU DZIECKA

 Udostępnianie wrażliwych  danych o dziecku

 Udostępnianie wizerunku nieograniczonej liczbie użytkowników

 Utrata kontroli nad opublikowanymi materiałami

 Niemożność tworzenia własnej tożsamości i wizerunku  w świecie cyfrowym

 Narażenie na hejt, agresję, cyberprzemoc

 Obniżenie  samopoczucia  dzieci
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WYKORZYSTANIE W CELACH PRZESTĘPCZYCH

 Eksperci wskazują, że media społecznościowe są bardzo często terenem poszukiwań dla pedofilów, 

którzy nagminnie pobierają z nich zdjęcia dzieci i handlują nimi na zamkniętych forach internetowych. 

 Szacuje się, że nawet połowa materiałów gromadzonych przez pedofilów pochodzi z portali 

społecznościowych.

 Są to w większości „niewinne” zdjęcia takie jak: zdjęcia dzieci w szkolnych mundurkach, odrabiających 

lekcje, bawiące się w parku itp.

 Zdjęcia są następnie podpisywane seksualizującymi dzieci komentarzami, wyrażającymi seksualne 

fantazje użytkowników. 

 Zdjęcia są katalogowane, np. „Dzieci na plaży”, „Śliczni chłopcy bawią się w rzece”, „Gimnastyka” itp.



FILMY DZIECI NA YOUTUBE (2019 R.)



Matt Watson, Youtube is Facilitating the Sexual Exploitation 

of Children, and it's Being Monetized (2019)



CYFROWY KIDNAPING (BABY ROLE PLAY)

 To przestępstwo polegające na używaniu skradzionego wizerunku dziecka do realizacji różnych 

fantazji, w tym seksualnych lub przemocowych przez nieznane osoby.

 Pobrany z internetu wizerunek dziecka umieszczany jest na specjalnie założonym profilu w portalu 

społecznościowym. Dziecku nadawane jest nowe imię, a na jego profilu dołączany jest opis jego 

aktywności, tego, co lubi, a czego nie.

 Osoba udostępniająca wizerunek dziecka może wcielać się w różne role, np. rodzica dziecka. Inni 

użytkownicy mogą zamieszczać posty i komentarze budując narrację wokół neutralnej początkowo 

fotografii.

 Tylko na Instagramie w 2015 roku było ponad 55 tysięcy zdjęć otagowanych znacznikami #babyrp, 

#adoptionrp, #orphanrp ułatwiającymi użytkownikom odszukanie zdjęć służących do „baby role 

play”.





OCHRONA WIZERUNKU DZIECKA

 Dziecku, podobnie jak każdej osobie dorosłej, przysługuje prawo do ochrony wizerunku, który jest 

jednym z tzw. dóbr osobistych (art. 23 kodeksu cywilnego). 

 Zgodnie z art. 81 ust. 1. Ustawy o prawie autorskim rozpowszechnianie wizerunku wymaga 

zezwolenia przedstawionej na nim osoby. W przypadku dzieci wszelkich zgód na wykorzystanie 

wizerunku udzielają w jego imieniu rodzice lub opiekunowie prawni.

 Według kodeksu rodzinnego i opiekuńczego są jednocześnie zobowiązani zawsze działać na jego 

korzyść i dla jego dobra (Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy).



DYLEMATY ZWIĄZANE Z PUBLIKACJĄ WIZERUNKU DZIECKA

PRAWNE

 Granice dysponowania 

wizerunkiem dziecka

 Prawo rodzica do 

swobodnej ekspresji 

a prawo dziecka do 

prywatności, godności 

i tożsamości

 Ochrona prawna dziecka 

przed sharentingiem

ETYCZNE

 Granice dzielenia 

się informacjami 

o dziecku

 Ilość i rodzaj informacji, 

jakie można ujawniać 

o swoim dziecku 

w przestrzeni publicznej 

PSYCHOLOGICZNE

 Podmiotowość dziecka

 Wpływ na rozwój 

i dobrostan dziecka

 Definiowanie 

i decydowanie 

o własnej tożsamości vs. 

tożsamość wykreowana 

przez rodziców



REKOMENDACJE DO DZIAŁAŃ

 Edukacja obejmująca informacje o potencjalnych problemach związanych z kwestią prywatności 
dzieci oraz zagrożeniach bezpieczeństwa związanych z udostępnianiem online informacji o nich:

 skierowana  zwłaszcza do rodziców małych dzieci

 oraz do profesjonalistów wspierających rodziców i społeczności 

 Monitorowanie zjawiska, badania

 Szerokie nagłaśnianie tematu m.in. w mediach (zwrócenie uwagi na problem bezrefleksyjnego 
udostępniania zdjęć dzieci przez ich rodziców oraz kwestię ochrony ich prywatności w internecie) 

 Zmiany legislacyjne
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