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CYBERPRZEMOC

• to przemoc z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Technologie te to 
głównie: Internet, komputer i urządzenia mobilne (telefony komórkowe, tablety itp.), które
dążą do wyrządzenia krzywdy lub wywołania dyskomfortu u ofiar. 

• 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. 

• Cyberprzemoc to jedno z najbardziej bolesnych doświadczeń dla dziecka. Informacja w 
Internecie rozprzestrzenia się błyskawicznie, grono widzów lub świadków upokorzenia rośnie
wykładniczo. Stad też wiele przypadków, w których cyberprzemoc ma tragiczne
konsekwencje, aż po samobójstwo ofiary. 



FORMY CYBERPRZEMOCY
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STALKER

Osoba dopuszczająca się takich czynów





CYBERPRZEMOC RÓWIEŚNICZA

Rośnie liczba zgłoszeń przemocy rówieśniczej
w Internecie. 

Nękanie w sieci to około 40% wszystkich 
przypadków zgłaszanych do Helpline.pl – portalu
i infolinii przyjmujących zgłoszenia niepożądanych 
treści w Internecie.

Najczęściej pojawia się agresja słowna, jak złośliwe 
komentarze i wyzwiska, ale są też groźby, 
przypadki przejmowania kont lub tworzenie 
fałszywych kont (fałszywych tożsamości) by komuś 
zaszkodzić, publikowanie zdjęć i filmów w celu 
ośmieszenia kogoś. 



SKALA ZAGROŻENIA

 51% dzieci i młodzieży stała się przynajmniej raz obiektem zdjęć lub filmów wykonanych wbrew

swojej woli,

 52% dzieci w wieku 12-17 lat miało do czynienia z przemocą werbalną w Internecie lub przez

telefon komórkowy,

 47% dzieci doświadczyło wulgarnego wyzywania,

 29% badanych deklaruje, że ktoś w Sieci podawał się za nie wbrew ich woli,

 21% dzieci doznało poniżania, ośmieszania i upokarzania,

 16% osób doświadczyło straszenia i szantażowania,

 14% dzieci zgłasza przypadki rozpowszechniania za pośrednictwem Internetu lub telefonów

komórkowych kompromitujących je materiałów.





Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu: 

1. Korzystanie z oprogramowania antywirusowego.

2. Otwieranie wiadomości tylko od znajomych osób.

3. Ostrożne pobieranie plików z sieci.

4. Unikanie klikania w nieznane linki i załączniki w wiadomościach e-mail.

5. Dbanie o prywatność danych osobowych, loginów, haseł.

6. Ochrona konta na serwisach społecznościowych.

7. Stosowanie trudnych do odgadnięcia haseł, które są kombinacją liter i cyfr.

8. Czytanie regulaminów.

9. Sprawdzenie, czy strona ma zabezpieczenie SSL.

10. Zapewnienie swoim profilom statusu prywatnego.

11. Zabezpieczanie swojej sieci wi-fi.

12. Zgłaszanie obraźliwych treści administratorom.



Młode osoby są bardzo wyczulone na swoim punkcie, z racji wieku i z powodu rangi jaką przypisują ocenom 

swoich rówieśników. Przeżywają takie ataki dużo silnej niż wydaje się dorosłym. 

Eksperci radzą, aby rozmawiać z dziećmi i młodzieżą na temat nowych gier w sieci. Warto omówić poszczególne 

wyzwania stawiane uczestnikom gry i wykazać bezsensowność podejmowania niebezpiecznych zadań. 

Należy uczyć dzieci krytycznego podejścia do nowych modnych zjawisk, które nie zawsze są bezpieczne i rozsądne.

Należy zwracać uwagę na ogólną kondycję dziecka i jego samopoczucie. Rodziców powinny zaniepokoić jakiekolwiek

zmiany w zachowaniu czy zainteresowaniach (np. mrocznymi gatunkami filmowymi lub muzycznymi).

Aby chronić dziecko przed szkodliwymi treściami, warto sprawdzić historię odwiedzanych stron internetowych oraz

założyć filtr kontroli rodzicielskiej.

Zachęcamy do odwiedzenia stron Akademii NASK oraz Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, zawierające wiele

przydatnych informacji dotyczących bezpieczeństwa dziecka w sieci.



PAMIĘTAJ!!!

NIGDY NIE WIADOMO 

KTO JEST PO DRUGIEJ STRONIE





W 2012 roku w Rzymie odbył się pogrzeb 15-latka, który odebrał sobie życie

z powodu drwin na jego temat zamieszczanych na Facebooku.

„Wydaje ci się, że chcesz umrzeć, ale tak naprawdę masz nadzieję, że ktoś cię 

uratuje” – napisała na swoim internetowym profilu14-latka z Wielkiej Brytanii. 

Dzień później popełniła samobójstwo. Była nękana w sieci.



Odkrywaj Internet razem z dzieckiem. 

Bądź pierwszą osobą, która zapozna dziecko z Internetem. Odkrywajcie wspólnie jego
zasoby. Spróbujcie znaleźć strony, które mogą zainteresować Wasze pociechy,
a następnie zróbcie listę przyjaznych im stron. Jeśli Wasze dziecko sprawniej niż Wy porusza
się po Sieci, nie zrażajcie się — poproście, by było Waszym przewodnikiem po wirtualnym
świecie.

Naucz dziecko podstawowych zasad bezpieczeństwa w Internecie. 

Uczul dziecko na niebezpieczeństwa związane z nawiązywaniem nowych znajomości
w Internecie. Podkreśl, że nie można ufać osobom poznanym w Sieci, ani też wierzyć we
wszystko co o sobie mówią. Ostrzeż dziecko przed ludźmi, którzy mogą chcieć zrobić im
krzywdę. Rozmawiaj o zagrożeniach czyhających w Internecie i sposobach ich unikania.



Zakazanie korzystania z Facebooka czy Twittera, które odgrywają dziś ważną rolę w

komunikacji międzyludzkiej byłoby niekorzystne i niezwykle trudne.

Wystarczy uzbroić się w zdrowy rozsądek.

Bardzo pożyteczna byłaby poprawa świadomości zagrożeń czyhających w sieci i nauka

metod skutecznej samoobrony.

To jedyny sposób na korzystanie z dobrodziejstw Internetu bez życia w strachu.



GDZIE SZUKAĆ POMOCY???



cyberprzemoc

Tak samo jak przemoc fizyczna i słowna

pociąga za sobą konsekwencje prawne!

Skuteczność wykrywania pozornie

anonimowych użytkowników Internetu

Z roku na rok jest coraz wyższa.

W dniu 25 lutego 2011 roku weszła w życie  zmiana ustawy – Kodeks Karny, opublikowana w Dz. 

U. z 2011 r. Nr 72, poz. 381, uznająca cyberprzemoc i stalking w Polsce za czyn zabroniony!



Skontaktuj się np. z Policją jeśli doszło do złamania prawa!

Formy cyberprzemocy Działania

Wulgarne wyzywanie Publikacja nieprzyzwoitych 

treści, zdjęcia, rysunku, 

obrazu 

Poniżanie, ośmieszanie, 

upokarzanie

Uporczywe nękanie 

Straszenie, szantaż Groźby 

Niechciane zdjęcia i filmy Naruszenie wizerunku 

Publikacja 

kompromitujących 

materiałów 

Naruszenie czci

(zniesławienie, znieważenie) 

Podszywanie się Włamania do miejsca 

strzeżonego hasłem lub 

innym zabezpieczeniem 

Kodeks 
wykroczeń

Kodeks 
cywilny

Kodeks 
karny



Dyżurnet.pl to zespół ekspertów Naukowej i Akademickiej
Sieci Komputerowej, działający jako punkt kontaktowy do
zgłaszania nielegalnych treści w Internecie. Pomaga w
zwalczaniu naruszeń
w Internecie, prowadzi również działania informacyjne i
edukacyjne, kierowane do różnych grup użytkowników.
Realizuje projekty na rzecz bezpieczeństwa w Internecie.

Zespół Dyżurnet.pl analizuje treści wskazane przez
użytkowników, wykonuje dokumentację techniczną,
przesyła informacje do policji, prokuratury,
administratorów serwisów internetowych czy też
zagranicznych punktów kontaktowych zrzeszonych w
INHOPE.

Eksperci Dyżurnet.pl gwarantują skuteczność interwencji
oraz pełne bezpieczeństwo użytkowników, zgłaszających
naruszenia.
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