
Technikum nr 11 im. Piotra Wysockiego w Warszawie  

„informacje dla rodziców o cyberprzemocy” 

 

Co to jest CYBERPRZEMOC?    

 Jest to rodzaj agresywnych, niewłaściwych działań  z użyciem mediów elektronicznych np. 

telefonu komórkowego, Internetu. 

Na czym polega?  

Najczęściej na: wyzywaniu, straszeniu, poniżaniu kogoś w Internecie lub przy użyciu 

telefonu, robieniu komuś zdjęć lub rejestrowaniu filmów bez jego zgody, publikowaniu w 

Internecie lub rozsyłaniu telefonem zdjęć, filmów lub tekstów, które kogoś obrażają lub 

ośmieszają, podszywaniu się pod kogoś w Sieci. 

Konsekwencje prawne cyberprzemocy. 

Czyny te mogą być zakwalifikowane jako przestępstwa z artykułów: 

Art. 190 Kodeksu Karnego (groźba popełnienia przestępstwa), 

§ 1. Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby 

najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 

Art. 191 kk (zmuszanie do określonego zachowania), 

§ 1. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby 

do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do 

lat 3. 

Art. 202 kk (pornografia), 

§ 1. Kto publicznie prezentuje treści pornograficzne w taki sposób, że może to narzucić ich 

odbiór osobie, która tego sobie nie życzy, podlega karze ograniczenia wolności albo 

pozbawienia wolności do jednego roku. 



Art. 212 kk (zniesławienie), 

§ 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę 

organizacyjną nie mającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które 

mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego 

stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie, karze ograniczenia albo 

pozbawienia wolności do roku. 

§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą środków masowego 

komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności 

do lat 2. 

Art. 216 kk (zniewaga), 

§ 1. Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz 

publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła, podlega grzywnie albo karze 

ograniczenia wolności. 

§ 2. Kto znieważa inną osobę za pomocą środków masowego komunikowania, podlega 

grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 

§3. Jeżeli zniewagę wywołało wyzywające zachowanie się pokrzywdzonego albo jeżeli 

pokrzywdzony odpowiedział naruszeniem nietykalności cielesnej lub zniewagą wzajemną, 

sąd może odstąpić od wymierzenia kary. 

  

Dlaczego rodzic powinien być czujny? 

Dlatego, że cyberprzemoc zwykle nie kończy się gdy dziecko wyłączy telefon, komputer, 

wykasuje zdjęcia, usunie film. 

Sytuacja może przenieść się na życie dziecka w szkole, na podwórku. 

Jak czuje się dziecko? 

 Z pewnością pojawi się u niego poczucie zagrożenia: boi się, że nastąpi kolejny atak a  inni 

staną się świadkami jego upokarzania, zaczną się wyśmiewać. Dziecko czuje osamotnione, 



lęk, bezradność i wstydzi się tego co go spotkało. Nie jest w stanie samo sobie z tym 

poradzić. 

Cyberprzemoc może przytrafić się również Twojemu dziecku. 

Co powinien zrobić rodzic, kiedy dziecko stało się już ofiarą cyberprzemocy? 

 Nie zostawiać dziecka samego z tym problemem. 

 Dyskretnie wybadać sytuację. 

 Porozmawiać z dzieckiem aby uzyskać jak najwięcej informacji. 

 Słuchać uważnie co dziecko mówi( może wie kto jest sprawcą). 

 Wspólnie ustalić plan działania. 

 Zabezpieczyć dowody cyberprzemocy(nagraj, zapisz, wydrukuj) 

 Zadzwonić na numer 0800100100 w celu uzyskania pomocy.  

 Skontaktować  się z wychowawcą, pedagogiem, dyrektorem szkoły. 

Naucz swoje dziecko bezpiecznych zasad korzystania z Internetu, interesuj się tym co Twoje 

dziecko robi w Sieci i kontroluj co tam zamieszcza. 

Informuj dziecko, że nie wolno podawać w sieci swoich danych osobowych, haseł, nie wolno 

opowiadać o rodzinie. Uświadamiaj, że trzeba być ostrożnym w kontakcie z nieznajomymi - 

nie wolno umawiać się z osobami w Sieci. 

Nie można też krzywdzić innych w Sieci i pozostawać obojętnym wobec ich krzywdy i 

należy  to zgłosić osobie dorosłej. 

  

 

  



 Kilka informacji o formach i działaniach cyberprzemocy. 

Formy cyberprzemocy: 

  

Naruszenie wizerunku 

Działania: 

 Upublicznianie wizerunku, nazwiska, pseudonimu osoby bez zgody, bez wiedzy lub 

wbrew woli ich właściciela. 

Formy: 

 Umieszczenie zdjęcia lub filmu przedstawiającego kogoś na stronie internetowej, na 

blogu, w serwisie społecznościowym itp. 

 Rozesłanie zdjęcia przedstawiającego kogoś. 

  

Naruszenie czci 

Działania: 

 Wszelkie zachowania uwłaczające czyjejś godności, stanowiące przejaw lekceważenia 

oraz pogardy. 

 Znieważenie drugiej osoby w Internecie lub przy użyciu innych technologii 

komunikacyjnych. 

 Pomówienie (oszczerstwo) o takie postępowanie lub właściwości, które mogą daną 

osobę poniżyć w opinii publicznej. 

 Użycie wizerunku osoby w celu jej ośmieszania, upokorzenia. 

 Wypowiadanie pod adresem pokrzywdzonego znieważających go wulgaryzmów lub 

epitetów. 

Formy: 



 Umieszczenie wizerunku osoby w celu jej ośmieszenia np. na stronie internetowej, na 

blogu, w serwisie społecznościowym, rozesłanie e -mailem lub za pomocą telefonu 

komórkowego. 

 Umieszczanie w Internecie lub przesyłanie drogą e-mailową, przy użyciu 

komunikatorów, serwisów społecznościowych, za pomocą telefonu komórkowego itp. 

obrażających kogoś treści i opinii. 

 Tworzenie kompromitujących i ośmieszających stron internetowych, blogów, 

fałszywych kont i profili w serwisach społecznościowych. 

 Rozsyłanie drogą e-mailową lub przy pomocy telefonu komórkowego różnego rodzaju 

kompromitujących materiałów. 

  

Włamania 

Działania: 

 Włamanie do miejsca w Internecie strzeżonego hasłem lub innym zabezpieczeniem. 

Formy: 

 Włamania na: konto e-mailowe, na profil w serwisie społecznościowym, 

na bloga, inne miejsce strzeżone hasłem lub innym zabezpieczeniem w 

celu uzyskania informacji. 

 Włamanie (jak wyżej) oraz wprowadzanie zmian typu: zmiana hasła, dokonanie zmian 

w treści czy w wyglądzie strony/profilu, dodanie lub usunięcie zdjęć, niszczenie, 

uszkadzanie. 

  

Groźby 

Działania: 

 Grożenie komuś popełnieniem przestępstwa (np. pobiciem). 



 Kierowanie do dziecka, za pomocą narzędzi dostępnych w Internecie, gróźb w celu 

zmuszenia go do określonego działania, w taki sposób, że groźba ta wzbudza obawę, 

że zostanie popełniona. 

Formy: 

 Przesyłanie gróźb drogą e-mailową lub za pomocą innych narzędzi dostępnych w 

Internecie, takich jak czat, komunikatory, forum. 

 Grożenie osobie przy użyciu Internetu lub telefonu komórkowego stosując słowo, 

pismo, gest lub inne zachowanie oddziaływujące na psychikę odbiorcy. 

  

Wulgaryzmy 

Działania: 

 Używanie w Internecie wulgarnych zwrotów (w miejscach dostępnych powszechnie, 

czyli nie wymagających np. znajomości hasła i logowania się). 

 Umieszczenie w Internecie nieprzyzwoitego zdjęcia, rysunku, obrazu (w miejscach 

dostępnych powszechnie). 

Formy: 

 Nagminne używanie w Internecie, w miejscach komunikacji wielu osób (np. czat, 

forum) nieprzyzwoitych słów. 

 Umieszczanie w Internecie, w miejscu powszechnie dostępnym zdjęć i obrazów o 

treści nieprzyzwoitej czy obscenicznej. 

  

Nękanie 

Działania: 

 Złośliwe niepokojenie jakiejś osoby w celu dokuczenia jej poprzez wykorzystanie 

Internetu. 



 Wielokrotne powtarzanie jakiegoś działania w Internecie skierowanego na jakąś osobę 

wbrew jej woli. 

Formy: 

 Wielokrotne wysyłanie komuś w Internecie lub przy użyciu telefonu komórkowego 

niechcianych lub uprzykrzających informacji, obrazów, linków, itp., zwłaszcza, gdy 

dokonuje się tego korzystając z różnych form internetowej komunikacji naraz. 

 Bardzo częste wysyłanie komuś e-maili i informacji za pomocą komunikatorów, 

czatów, pomimo wyraźnej niezgody odbiorcy. 

 Wpisywanie bardzo dużej ilości niechcianych komentarzy pod zdjęciami czy 

wypowiedziami danej osoby w Internecie. 

  

Strony internetowe, na których można szukać pomocy: 

www.helpine.org.pl,www.116111.pl / dla dzieci/ 

www.saferinternet.pl,www.dzieckowsieci.fdn.pl, 

www.dyzurnet.pl 

 

http://www.helpine.org.pl,www.116111.pl/

