


Cyberprzemoc 

(dziecko ofiara sprawca) 



Cyberprzemoc ang.: cyberbullying 

 to przemoc rówieśnicza z użyciem technologii informacyjnych  

i komunikacyjnych. Problem ten w oczywisty sposób dotyczy szkół. W klasie, 

szatni, świetlicy, stołówce czy na boisku szkolnym dochodzi do aktów przemocy z 

użyciem telefonów komórkowych lub Internetu. Informacja w internecie 

rozprzestrzenia się błyskawicznie, grono widzów lub świadków upokorzenia rośnie 

wykładniczo. Stad też i wiele przypadków, w których cyberprzemoc ma tragiczne 

konsekwencje, aż po samobójstwo ofiary.  

 

Technologie te to głównie:  

 internet, komputer i urządzenia mobilne (telefony komórkowe, tablety itp.), które 

dążą do wyrządzenia krzywdy lub wywołania dyskomfortu u ofiar. 

 

Cyberprzemoc to jedno z najbardziej bolesnych doświadczeń dla dziecka.  



Narzędzia: 

czaty  
i komunikatory 

poczta 
elektroniczna 

przeglądarki 
internetowe  

i blogi 

serwisy 
społecznościowe, 
fora dyskusyjne 

rozmowy GSM, 
SMS, MMS 

rejestrowanie  
i dystrybucja 
niechcianych  

zdjęć i filmów bez 
zgody 

dystrybucja 
ośmieszających, 
upokarzających 

informacji 

podszywanie się 
pod kogoś wbrew 

jego woli i 
działanie na jego 

niekorzyść 

wyzywanie, 
nękanie,  

straszenie,  
szantażowanie  
z użyciem Sieci  

Formy cyberprzemocy: 



Specyfika cyberprzemocy: 
 wysoki poziom anonimowości sprawcy, 

 różnorodność form krzywdzenia, 

 szybkość rozpowszechniania materiałów i powszechna 
dostępność, 

 zasięg, 

 stałe narażenie na atak ofiary niezależnie od miejsca i 
pory, 

 trudności z usunięciem kompromitujących materiałów, 

 zjawisko to jest mniej kontrolowane przez rodziców, czy 
nauczycieli niż „klasyczna” przemoc, gdyż działania 
sprawcy są trudniejsze do zaobserwowania, 

 przeszkodą w przeciwdziałaniu cyberprzemocy przez 
dorosłych jest słaba znajomość specyfiki mediów 
elektronicznych oraz bagatelizowanie problemu. 
 



Co więc mamy: 

Kodeks 
wykroczeń 

Kodeks 
cywilny 

Kodeks 
karny 



Cyberprzemoc a prawo 

Formy cyberprzemocy Działania Artykuł 

Wulgarne wyzywanie 
 

Publikacja nieprzyzwoitych 
treści, zdjęcia, rysunku, 

obrazu  

Kodeks wykroczeń  
Art. 141  

Poniżanie, ośmieszanie, 
upokarzanie 

Uporczywe nękanie  
 

Kodeks wykroczeń  
Art. 107  

Kodeks karny  
  Art. 190a 

Straszenie, szantaż  
 

Groźby  
 

Kodeks karny  

Art. 190&1-2 

 i 191&1-2  

Niechciane zdjęcia i filmy  
 

Naruszenie wizerunku  
 

Kodeks cywilny        
Art. 23 i 24  

Publikacja 
kompromitujących 

materiałów  

Naruszenie czci 
(zniesławienie, 
znieważenie)  

Kodeks karny       
 Art. 212&1-4 

Podszywanie się  
 

Włamania do miejsca 
strzeżonego hasłem lub 
innym zabezpieczeniem  

Kodeks karny  

Art. 267&1-4, 268a&1-3 , 
190a&2 



Art. 304&1 KPK                                                               Art. 304&2 KPK  

Każdy dowiedziawszy się o 

popełnieniu przestępstwa 

ściganego  

z urzędu ma społeczny 

obowiązek zawiadomić o tym 

Prokuratora lub Policję.   

 

Instytucje państwowe i 

samorządowe, które w związku 

ze swą działalnością  

dowiedziawszy się o 

popełnieniu przestępstwa 

ściganego z urzędu, są 

obowiązane niezwłocznie 

zawiadomić o tym Prokuratora 

lub Policję oraz przedsięwziąć 

niezbędne czynności do czasu 

przybycia organu powołanego 

do ścigania przestępstw (…)   





Jeżeli jesteś ofiarą cyberprzemocy lub jej świadkiem  powinieneś:  

Zabezpieczenie dowodów: 

    Wszelkie dowody cyberprzemocy powinny zostać zabezpieczone i 
zarejestrowane. Należy zanotować datę i czas otrzymania materiału, 
treść wiadomości oraz, jeśli to możliwe, dane nadawcy (nazwę 
użytkownika, adres e-mail, numer telefonu komórkowego itp.) lub adres 
strony www, na której pojawiły się szkodliwe treści czy profil. 

Takie zabezpieczenie dowodów nie tylko ułatwi dalsze postępowanie 

dostawcy usługi (odnalezienie sprawcy, usunięcie szkodliwych treści z 

serwisu), ale również stanowi materiał, z którym powinny się zapoznać 

wszystkie zaangażowane w sprawę osoby: dyrektor i pedagog szkolny, 

rodzice, a wreszcie policja, jeśli doszło do złamania prawa. 
     



Identyfikacja sprawcy: 

gdy sprawca jest nieznany należy: 

 powiadomienie Policji - w przypadku gdy zostało złamane prawo, 

 zawiadomienie administratora serwisu o zablokowaniu materiałów 
(Ustawa  z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną); 

gdy sprawca jest znany należy: 

 powiadomienie Policji lub sądu rodzinnego, 

 powiadomienie rodziców lub opiekunów, 

 zobowiązanie sprawcy do usunięcia materiałów z Sieci. 
 



    Gdzie szukać pomocy? 
Skontaktuj się np. z: 

Psychologiem, pedagogie szkolnym, wychowawcą, dyrektorem 

• Policją jeśli doszło do złamania prawa, 

• www..helpline.org.pl 

• zadzwoń pod bezpłatny numer telefonu 0 800 100 100. 

• FDN „Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 
116 111”. 

• www.dyzurnet.pl - serwis, który przyjmuje zgłoszenia dotyczące 
nielegalnych treści znalezionych w Internecie, 

• www.dzieckowsieci.pl- strona zajmująca się zwróceniem uwagi 
dorosłych i dzieci na zagrożenia wynikające z nierozważnego 
korzystania z Internetu, 

• www.safeinternet.pl 

• www.nask.pl 

• www.dbi.pl 
 

 


