
Szanowny Rodzicu! 

 

Cyberprzemoc jest prawdziwa 

 

Cyberprzemoc to prawdziwa przemoc i jest realnym zagrożeniem. Choć odbywa się w 

rzeczywistości wirtualnej, to potrafi realnie wyrządzić bardzo dużą krzywdę. Rzeczywistość 

wirtualna, życie i relacje w sieci to przestrzeń, w której żyje młodzież, dzieci i wielu 

dorosłych. 

 

Niebezpieczeństwo w korzystaniu z Internetu jakim jest cyberprzemoc najczęściej przyjmuje 

formę: 

 nękania, 

 straszenia, 

 szantażowania, 

 pomówień, 

 upokarzania, 

 publikowania i udostępniania cudzych (często kompromitujących) zdjęć i filmów, 

 upubliczniania tajemnic, 

 podszywania się pod kogoś innego, 

 korzystania z cudzego profilu internetowego,  

 flamingu, czyli walki na obelgi i ubliżanie innym uczestnikom portalu 

społecznościowego lub witryny internetowej, 

 izolowania polegającego na utrudnianiu lub uniemożliwianiu kontaktu, 

 stalkingu. 

 

Dla dzieci i młodzieży, to co dzieje się w sieci jest prawdziwe. Przemoc i inne ryzyka są 

prawdziwe i wywierają prawdziwe skutki. W tym realnie odczuwane szkody i cierpienie.  

 

 

Choć cyberprzemoc nie jest czynem zabronionym zapisanym w jakimkolwiek polskim 

przepisie karnym to działania rozumiane jako cyberprzemoc możemy zgłaszać jako 

naruszające przepisy kodeksu karnego, kodeksu wykroczeń, kodeksu cywilnego.  

 

 Naruszenie dóbr osobistych, naruszenie wizerunku (art. 23 i art. 24 KC) 

 Naruszenie czci (zniesławienie, znieważenie) (art. 212, art. 216 KK) 

 Włamania (art. 267, art. 268 i 268a KK) 

 Uszkodzenie danych informatycznych (269 KK), zakłócanie systemu komputerowego 

(269a KK) 

 Groźby (art. 190), zmuszenie do określonego działania (art. 191 KK) 

 Zniewaga (art. 216 KK) 

 Wulgaryzmy (art. 141 KW) 

 Nękanie (art. 107 KW) 

 Propagowanie faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju. Nawoływanie do 

nienawiści (art. 256 KK) 

 Publiczne naruszenie praw i wolności obywatelskich (art. 257 KK) 

 Rozpowszechnianie pornografii (art. 200 i art. 202 KK) 

 Naruszenie intymności seksualnej utrwalenie wizerunku nagiej osoby bez jej zgody 

(art.191a KK) 

 



Poza nielegalnymi treściami określanymi przez prawo, można wyodrębnić jeszcze treści 

szkodliwe. Są to te materiały, które wywołują u odbiorcy przykre odczucia lub promują 

niebezpieczne dla zdrowia i życia zachowania, np.: 

- treści prezentujące przemoc, zachowania agresywne, obrażenia fizyczne, deformacje ciała,  

- treści nawiązujące do samookaleczeń, samobójstw i innych autodestruktywnych zachowań, 

promujące niezdrowy i nie właściwy tryb życia, np. strony zachęcające do brania narkotyków 

czy też innych substancji psychoaktywnych, 

- treści, które zachęcają do prostytucji, hazardu. 

- zawierające elementy psychomanipulacji, której celem jest wyłudzenie korzyści 

materialnych lub zmuszenie do niewłaściwych, często ryzykownych zachowań. 

Treści szkodliwe nie powinny być dostępne dla dzieci. 

 

Jeżeli ktoś krzywdzi Twoje dziecko w sieci. 

 

 Można to zgłosić na Policję. Zgłaszając stalking, grooming i inne formy 

cyberprzemocy ważne jest zachowanie wszystkich dowodów, zapisy rozmów, 

połączeń, wiadomości, zrzutów ekranu. (Przestępstwa z art. 190a, 191a KK, 212 KK i 

216 KK ścigane są z oskarżenia prywatnego). 

 Obraźliwe komentarze, wulgaryzmy, drastyczne treści można zgłaszać do 

administratorów strony lub moderatorów forów dyskusyjnych. 

 Wyłudzenia i oszustwa internetowe, np. wyłudzenia SMS Premium, można zgłaszać 

do Federacji Konsumentów (http://www.federacja-konsumentow.org.pl  lub za 

pomocą bezpłatnej Infolinii Konsumenckiej: 800 007 707  

 Warto poinformować o niepokojących treściach i zdarzeniach administratora forum, 

czatu czy strony (także, jeżeli jest się świadkiem cyberprzemocy). 

 

Pomoc można uzyskać poprzez kontakt z konsultantem za pośrednictwem: 
 

 www.helpline.org.pl, 

 www.dyzurnet.pl, 

 www.dzieckowsieci.pl, 

 www.onlinechildprotection.org, 

 ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116111” (przez 7 dni w tygodniu, 

w godz. 12 - 22, połączenie bezpłatne) oraz 

- formularza kontaktowego na stronie www.116111.pl 

- rozmowy online – czatu z poziomu strony www.116111.pl (zakładka 

„Bezpieczeństwo online”) 

 telefonu dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci 800 100 100 

(pon-pt w godz.12-18, połączenie bezpłatne) oraz 

- formularza kontaktowego na stronie www.800100100.pl 

 telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12 (czynny od poniedziałku do 

piątku, od 8:15 do 20:00) 
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