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Cyberprzemoc 

Czym jest? 

Cyberprzemoc to inaczej przemoc z użyciem mediów elektronicznych – przede 

wszystkim Internetu i telefonów komórkowych.  Problem ten dotyczy przede 

wszystkim dzieci i młodzieży. W Polsce doświadcza go ponad połowa młodych 

internautów!!! Do działań określanych jako cyberprzemoc zalicza się m.in:    

- wyzywanie, straszenie poniżanie kogoś w internecie lub przy użyciu telefonu,  

- robienie komuś zdjęć lub rejestrowanie filmów bez jego zgody,  

- publikowanie w internecie lub rozsyłanie telefonem zdjęć, filmów lub tekstów,   

   które kogoś obrażają lub ośmieszają,  

- podszywanie się pod kogoś w Sieci. 

 

Pomimo, że akty cyberprzemocy mogą wyglądać niewinnie, to potrafią wyrządzać 

bardzo dużą krzywdę.  



Cyberprzemoc 

kategorie prawne 

- naruszenie dóbr osobistych, 

- włamania, 

- groźby, 

- nękanie, 

- wulgaryzmy, znieważenie, pomówienie. 



Cyberprzemoc 

naruszenie dóbr osobistych 
 

- rejestrowanie filmów i zdjęć bez woli/ zgody 

dziecka, 

- publikowanie w sieci filmów, zdjęć, informacji  

   ośmieszających dziecko. 

Najczęściej sprawcami są znajomi ze szkoły.  

 

O sytuacjach niechcianych zdjęć i filmów dzieci 

zazwyczaj nikogo nie informują, jeśli już to 

rówieśników (24%), rzadziej (6%) rodziców. 

 

 



Cyberprzemoc 

naruszenie dóbr osobistych 

W przypadku bezprawnego użycia wizerunku, imienia i nazwiska lub 

pseudonimu dziecka mamy do czynienia z naruszeniem jego dóbr 

osobistych.  

Drogą ochrony prawnej jest droga cywilna. Jeżeli sprawcą jest osoba 

pełnoletnia możemy w imieniu naszego dziecka domagać się 

zaniechania naruszenia, usunięcia skutków naruszenia, a także 

zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę lub zapłaty 

odpowiedniej sumy na wskazany cel społeczny. 

Uprawnienie to realizujemy przez sformułowanie pozwu do sądu 

cywilnego, właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego, czyli 

sprawcy naruszenia dóbr lub dla miejsca dokonania naruszenia. 

Oznacza to, że musimy dokładnie wiedzieć kim jest naruszający i 

gdzie mieszka, ponadto należy udowodnić naruszenie dóbr. 



Cyberprzemoc 

włamania (do poczty, na profil, bloga itp..) 

Najczęściej w celu kradzieży tożsamości i/ lub 

podszywania się pod inną osobę. 

Najczęściej rówieśnik ze szkoły (56%).  

Kodeks karny: art. 267. 

§ 1. Kto bez uprawnienia uzyskuje informację dla niego nie    

         przeznaczoną  

art. 268a. 

§ 1. Kto, nie będąc do tego uprawnionym, niszczy, uszkadza,  

        usuwa, zmienia lub utrudnia dostęp do danych informatycznych 

 



Cyberprzemoc 

groźby 
- straszenie, 

- szantażowanie, często za pomocą wcześniej   

  pozyskanych, kompromitujących materiałów. 

Kodeks karny: art. 190. 

§ 1. Kto grozi innej osobie popełnieniem 

przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby 

najbliższej, 

Art. 191. 

§ 1. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę      

bezprawną 



Cyberprzemoc 

nękanie (stalking) 

Przestępstwo stalkingu popełnia każdy, kto 

przez uporczywe nękanie innej osoby lub 

osoby jej najbliższej wzbudza u niej 

uzasadnione okolicznościami poczucie 

zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność. 

Karą, która grozi za popełnienie powyższego 

przestępstwa, jest kara pozbawienia wolności 

do lat 3. 

 



Cyberprzemoc 

wulgaryzmy, znieważenie, pomówienie 

- wyzwiska w sieci (czaty, fora internetowe), 

- nękanie za pomocą uporczywych wiadomości  

   sms, telefonów o różnych porach, wiadomości  

   e-mail itp. 

Kodeks karny: art. 212. 

§ 1. Kto pomawia inną osobę …. 

art. 216. 

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

nieobecność, lecz publicznie... 



Cyberprzemoc 

zapis dowodów 

Telefon komórkowy. 

Nie kasuj wiadomości, zapisuj wszystkie zarówno tekstowe, 

jak i nagrane na pocztę głosową w pamięci telefonu. 

 

Komunikatory. 

Niektóre pozwalają na zapis rozmów. Można także skopiować 

rozmowę do edytora, zapisać i wydrukować. 

 

Strony www, serwisy społecznościowe. 

Skopiuj zawartość ekranu, zapisz i wydrukuj. 



Cyberprzemoc 

zapis dowodów 

Czat 

Podobnie jak w przypadku stron www, zrób zrzut zawartości 

ekranu, zapisz i wydrukuj. 

 

Listy e-mail. 

Wydrukuj wiadomość, najlepiej z pełnym nagłówkiem, nie 

kasuj jej. 



Cyberprzemoc 

przydatne strony 

- www.safeinternet.pl 

- www.dzieckowsieci.pl 

- www.dbi.pl 

- www.dyzurnet.pl 

- www.helpline.org.pl 

- www.sieciaki.pl 

- www.przedszolaki.sieciaki.pl 


