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Korzystanie z Internetu jest obecnie nieodłączną częścią
codzienności dzieci i młodzieży: w Europie średnio 92%
młodych internautów korzysta z sieci przynajmniej raz
w tygodniu, a 57% loguje się do sieci codziennie lub
prawie każdego dnia.

Polskie dzieci przekraczają średnie europejskie. 
96% loguje się przynajmniej raz w tygodniu, 72%

codziennie, 24% 1-2 razy w tygodniu.



"przewaga wykorzystywana w celu
narzucenia komuś swojej woli,
wymuszenia czegoś na kimś"

                         

Przemoc

"wywieranie wpływu na proces

myślowy, zachowanie lub stan

fizyczny osoby pomimo braku

przyzwolenia tej osoby na taki 

wpływ w celu uzyskania jakiegoś
istotnego zasobu." Wikipedia

Słownik języka polskiego PWN



 
 Pierwszy raz zostało użyte w 
2004 roku przez Billa Belseya. 

Jego pierwszy polski odpowiednik - 
 cyberprzemoc został zaproponowany 
przez Łukasza Wojtasika w 2007 roku.

Cyberbullying



Cyberprzemoc to takie zachowanie, które krzywdzi
emocjonalnie drugiego człowieka. Osoby, które stosują
cyberprzemoc używają do tego celu Internetu albo
telefonów komórkowych.

W przeciwieństwie do przemocy fizycznej, cyberprzemoc nie 
zostawia śladów na ciele i nie widać jej gołym okiem. 

Osoby, które doświadczyły cyberprzemocy czują się zranione
 i bardzo przeżywają to, co je spotkało. Pojawiają się

 u  nich nieprzyjemne myśli i uczucia takie jak
bezradność, wstyd, upokorzenie, strach,  a 

czasem również złość.



Rodzaje agresji
elektronicznej:

prześladowanie
harassment

lobbing elektroniczny

Jednostronne działanie, w
którym wyróżniamy

atakującego i cel. Forma
cyberprzemocy, która się

powtarza np. przez wysyłanie
obrażliwych wiadomości.

oczernianie
poniżanie

denigration

Rozsyłanie nieprawdziwych i
krzywdzących  informacji o
innych osobach. Zazwyczaj

odbywa się za pomocą
komunikatorów internetowych
(np. Messenger, Twitter) lub e-

maili. 



wojna na obelgi
flaming

Prowadzona na czacie lub w
utworzonej grupie zaciekła

wymiana zdań między dwiema
lub większą ilością osób.

Charakterystyczne jest to, że nie
odbywa się w prywatnych

wiadomościach. Kiedy kogoś
obrazimy i dostaniemy

obraźliwą odpowiedź, bądź
odwrotnie - flaming uznajemy za

rozpoczęty.

ujawnianie
upublicznianie tajemnic

outing

Gdy początkowo zbieramy
od kogoś poufne i prywatne

informacje, a później
przekazujemy je dalej.

Ujawnianie takich informacji,
często zawstydzających inną
osobę najczęściej za pomocą

zdjęć, SMS-ów, e-maili.



cybernękanie
śledzenie
cyberstalking

Wykorzystywanie środków
masowego przekazu 

 (komunikatorów internetowych) do
nękania innych poprzez ciągłe

wysyłanie wiadomości, które mają
prześladowczy charakter, czy

zawierają groźby.

podszywanie się
kradzież tożsamości

impersonation
Logowanie się na konto ofiary
z wykorzystaniem wcześniej

zdobytego hasła, by
swobodnie korzystać z jej
konta i podszywać się pod

nią, a póżniej wysyłać
obrażliwe treści do innych. 



Tak zwana "śmierć społeczna".
Polega ona na odłączeniu od
pierwotnej, sieciowej grupy

dyskusyjnej. Sprawia, że dołączamy
do innych grup, lecz robimy to tylko

z chęci zemsty na pierwotnej
grupie. 

wykluczenie
ostracyzm

exclusion
happy slapping
Umyślne prowokowanie i

atakowanie innej osoby, by móc
nagrać film, bądź zrobić zdjęcie, a
następnie rozpowszechniać je w

Internecie poprzez wysyłanie
znajomym lub udostępnianie w

serwisach internetowych



Typy agresji elektronicznej:

agresja
uprzedzeniowa

obrażanie osób 
np. o innym kolorze 

skóry, innej 
narodowości, będące 

określonej postury.

wobec
nieznajomych,
przypadkowa

atakowanie innych osób
bez powodu, często na

czatach i forach
internetowych

wobec celebrytów
tworzenie materiałów, 

które będą stawiały 
daną osobę w złym świetle

 lub obrażanie ich na
 forach internetowych



Jak możesz zarejestrować 
dowody cyberprzemocy?

TELEFON KOMÓRKOWY
Nie kasuj wiadomości, zapisuj

zarówno tekstowe, jak i
nagrane na pocztę głosową w

pamięci telefonu.

KOMUNIKATORY
 Skopiuj wiadomości i wklej

do edytora tekstu, zapisz i
wydrukuj.

STRONY SERWISÓW

SPOŁECZNOŚCIOWYCH
Skopiuj materiał, który

widzisz na ekranie. Naciśnij
równocześnie Control i Print

Screen, następnie wklej w
programie Paint lub Word. E-MAIL

Wydrukuj wiadomość.
Zachowaj całą wiadomość, nie

tylko sam tekst.

SCREEN
Korzystając z telefonu

komórkowego rób screeny
wszystkich treści, które

można zakwalifikować do
cyberprzemocy i zachowuj

w pamięci telefonu.



KONSEKWENCJE

ODPOWIEDZIALNO�� CYWILNA
 

Jeżeli sprawcą jest osoba
niepełnoletnia, rodzic lub opiekun
prawny pokrzywdzonego kieruje
ją do Sądu Rodzinnego i
Nieletnich. Sąd podejmie działania
w trybie Ustawy o postępowaniu z
nieletnimi.

Formą cyberprzemocy jest
zamieszczenie zdjęcia lub filmu 
z udziałem osoby np. na stronie
internetowej czy na portalu
społecznościowym itp., a także
rozesłanie zdjęcia lub filmu 
z jego udziałem  bez jego zgody.

Prawo zapewnia ochronę
 dóbr osobistych
Dobra osobiste człowieka to
w szczególności: zdrowie,
 nazwisko, wizerunek,
tajemnica korespondencji
itd., które pozostają pod
ochroną prawa cywilnego
niezależnie od wieku.

Bezprawne użycie wizerunku,
imienia i nazwiska lub
pseudonimu to naruszenie jego
dóbr osobistych.  Osoba, której
dobro osobiste zostało
naruszone cudzym działaniem,
może żądać zaprzestania tego
działania, przeprosin poprzez
złożenie oświadczenia,
a także zadośćuczynienia
pieniężnego .



CZYNY

ODPOWIEDZIALNO�� KARNA
 Zniewaga

 

 

Umyślne naruszenie godności drugiego
człowieka,
obraza w jego obecności lub 
pod jego nieobecność,  publicznie 
lub z zamiarem, by zniewaga do
niego dotarła.

Zniesławienie
Zepsucie komuś opinii, mówiąc  

o nim złe lub nieprawdziwe 
rzeczy. Oskarżenie o 

postępowanie lub cechy, które mogą poniżyć go w  
opinii publicznej lub narazić  na utratę zaufania.

Włamania, kradzież tożsamości, groźby,
nękanie, wulgaryzmy, rozpowszechnianie
pornografii

W polskim prawie istnieje obowiązek
zawiadomienia o przestępstwie. Każdy

dowiedziawszy się o popełnieniu
przestępstwa ściganego z urzędu

(rozpowszechnianie pornografii dziecięcej,
znieważenie grupy na tle religijnym,

etnicznym, stalking, którego skutkiem jest
targnięcie na życie ofiary) ma społeczny

obowiązek zawiadomić o tym 
prokuraturę lub policję.



Sąd rodzinny dysponuje całą gamą zachowań, począwszy od
udzielenia upomnienia, poprzez ustanowienie nadzoru czy

skierowanie małoletniego do odpowiedniej jednostki 
np. ośrodka kuratorskiego, zawodowej rodziny zastępczej

 kończąc na orzeczeniu umieszczenia w zakładzie poprawczym.
Sąd rodzinny może orzec umieszczenie w zakładzie poprawczym

nieletniego, który dopuścił się przestępstwa, jeżeli przemawiają za
tym wysoki stopień demoralizacji oraz okoliczności i charakter

czynu, zwłaszcza gdy inne środki wychowawcze okazały się
nieskuteczne lub nie rokują resocjalizacji nieletniego. Ważna więc

w przypadku kary jest postawa sprawcy.

Co grozi uczniowi - cyberoprawcy? demoralizacja
wulgarne słownictwo,

wagarowanie, wandalizm,
ucieczki z domu,

przedwczesne podejmowanie
życia seksualnego,
stosowanie agresji,
przemocy, palenie

papierosów, spożywanie
alkoholu, narkotyków

resocjalizacja

działania wychowawcze
zmierzające do

przywrócenia ludziom
społecznie

niedostosowanym
prawidłowego kontaktu ze

społeczeństwem



Gdzie szukać pomocy?
Jeżeli jesteś/byłeś ofiarą lub świadkiem 
cyberprzemocy lub niepokoi Cię jakieś zdarzenie
związane z bezpieczeństwem cyfrowym, spróbuj
opowiedzieć o tym osobie dorosłej (rodzicom,
dziadkom, wychowawcy, pedagogowi, psychologowi
szkolnemu).

Możesz skorzystać z telefonów zaufania: 
800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

(bezpłatny i czynny codziennie w godzinach 8:15-20:00)
116 111 - Telefon Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży (bezpłątny i

anonimowy, całodobowy)


