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Współczesny świat funkcjonuje w dużej mierze w

oparciu o Internet. 

Młodzi ludzie często zapominają, że jest on taką

sama przestrzenią publiczną jak ulica czy klasa.  

Zachowania jakich wystrzegają się offline niestety

często znajdują miejsce w sieci. 



Cyberprzemoc
Cyberprzemoc (agresja elektroniczna) – stosowanie 
przemocy poprzez: prześladowanie, zastraszanie, 
nękanie, wyśmiewanie innych osób z wykorzystaniem 
Internetu i narzędzi typu elektronicznego takich jak:

❑SMS, e-mail,
❑witryny internetowe, 
❑fora dyskusyjne w Internecie,
❑portale społecznościowe i inne. 



Pojęcia związane z cyberprzemocą
Przyczyny/przesłanki

Rasa,

Pochodzenie etniczne,

narodowość
Mowa nienawiści

Dyskryminacja

Hejt

Religia, wyznanie,

bezwyznaniowość

Płeć

Wiek

Orientacja seksualna

Niepełnosprawność

Wygląd

Status społeczny

Status materialny

Nawyki żywieniowe

Upodobania, pasje, hobby



Kim są ofiary ?

Najczęstszymi ofiarami i sprawcami cyberprzemocy 

są koledzy lub koleżanki z klasy, lecz czasami także 

osoby kompletnie obce. 

Według Raportu Norton Online Family prawie 79 

proc. dzieci z Polski przyznało, że miało negatywne 

doświadczenia w sieci. 

Ponad połowa miała co najmniej jedno poważne 

negatywne doświadczenie, jak np. otrzymanie 

nieprzyzwoitego zdjęcia od obcej osoby, zastraszanie 

lub stało się ofiarą cyberprzestępstwa.



Co kieruje sprawcą:

❑ potrzeba uznania w danym środowisku, np. 

rówieśniczym,

❑ chęć naśladowania zachowania innych, 

przyłączając się do już zaistniałego aktu agresji. 

❑ lęk przed zostaniem ofiarą, który skłania do 

postawienia siebie w roli sprawcy (ta strona układu 

kojarzona jest z siłą i poczuciem mocy, w skrajnym 

przypadku powodem okazuje się być potrzeba 

kontroli cudzej rzeczywistości)

❑ złudne poczucie anonimowości i bezkarności.



Skutki cyberprzemocy:

Objawy emocjonalne Objawy psychiczne:

• Wzrost napięcia emocjonalnego

• Skrywany płacz

• Niska samoocena

• Wycofanie

• Skłonność do izolacji

• Chroniczny smutek, depresja

• Natręctwa

• Zachowania kompulsywne

• Zmienność nastrojów

• Spadek koncentracji uwagi

• Wzrost agresji

• Nieumiejętność nawiązywania 

kontaktów

• Nieufność

• Trudność w tworzeniu więzi

• Działania autodestrukcyjne

• W skrajnych przypadkach myśli i 

próby samobójcze



Skutki prawne

❑ Mowa nienawiści – podlega ściganiu z urzędu

❑ Hejt – podlega ściganiu na wniosek pokrzywdzonego 



Reaguj na cyberprzemoc
OFIARA ŚWIADEK

• zachowaj wszystkie dowody – smsy, 

wiadomości e-mail, zrzuty z ekranu 

(print  screeny), linki do stron, na 

których pojawiły się dotyczące sprawy 

treści.

• Zgłoś sprawę rodzicom, 

wychowawcom nauczycielom 

• poproś o pomoc administratora 

danego forum czy portalu

• zgłoś sprawę na policję

• jeśli czujesz się zawstydzony, 

bezradny,  zawsze możesz 

skontaktować się, często nawet 

anonimowo, z organizacjami 

pozarządowymi, które wspierają osoby 

doświadczające cyberprzemocy.

• nie bądź obojętny

• wspieraj  pokrzywdzonego

• jasno demonstruj swoje stanowisko w 

kwestii cyberprzemocy

• nie rozpowszechniaj przemocowych 

treści i zgłoś administratorowi strony

• ważne, aby sprawca nie dostał 

akceptacji społecznej, powinien 

usłyszeć, że krzywdzenie kogoś nie 

jest nieszkodliwym żartem



Gdzie szukać pomocy ?
Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika 

Praw Dziecka - tel. 
800 12 12 12

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży -
tel. 116 111, 

www.116111.pl

Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie 
bezpieczeństwa w sieci -

tel. 800 100 100, 
www.800100100.pl

Zespół ekspertów Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej -
punkt, w którym można zgłaszać nielegalne treści w Internecie -

adres e-mail: dyzurnet@dyzurnet.pl

http://www.116111.pl/
http://www.800100100.pl/


Dziękuję za uwagę 

Opracowanie: 
Agnieszka Krzypkowska


