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Czym jest cyberprzemoc?

 Cyberprzemoc to przemoc z użyciem urządzeń 
elektronicznych, najczęściej telefonu bądź komputera. 

 Bywa określana także jako: cyberbullying, nękanie, 

dręczenie, prześladowanie w Internecie.

 Niezależnie od określenia, jej celem zawsze jest wyrządzenie 

krzywdy drugiej osobie. 

 Cyberprzemoc to – podobnie jak przemoc tradycyjna –

regularne, podejmowane z premedytacją działanie wobec 

słabszego, który nie może się bronić.



Najczęstsze formy cyberprzemocy 
Zjawisko elektronicznej agresji może przybierać różne formy, np.: 

 upublicznianie upokarzających, przerobionych zdjęć i filmów;

 agresja słowna, np. wyzywanie na czatach internetowych, zamieszczanie komentarzy na forum 

internetowym w celu ośmieszenia, sprawienia przykrości lub wystraszenia innej osoby;

 włamania na konta serwisów społecznościowych;

 flood, czyli „zalewanie” wiadomościami w komunikatorze, telefonami, SMSami, e-mailami

 podszywanie się pod inne osoby (np. zakładanie fałszywych profili w mediach społecznościowych;

 pośrednie lub bezpośrednie obrażanie kogoś w filmach, zamieszczanych w mediach 

społecznościowych;

 szantażowanie;

 ujawnianie sekretów;

 wykluczanie z grona „znajomych” w Internecie;

 celowe ignorowanie czyjejś działalności w sieci



Nastolatki najczęściej doświadczają 

agresji w sieci ze względu na:



Jeśli doświadczyłeś(-aś) przemocy 
internetowej, to jak zareagowałeś(-aś):



Wnioski
 Co piaty nastolatek deklaruje, że doświadczył przemocy w Internecie. Najczęstszymi jej 

przejawami są: wyzywanie (29,7%) ośmieszanie (22,8%) czy poniżanie (22%).

 Brak bezpośredniego doświadczenia przemocy internetowej deklaruje ponad połowa 
badanych nastolatków (56,2%) i prawie 75% rodziców badanych nastolatków.

 W przypadku przemocy słownej w Internecie, nastolatki najczęściej podlegali dyskryminacji ze 
względu na wygląd fizyczny (13,7%), ubiór (8,5%) oraz upodobania i hobby (9,7%).

 Niepokojącym wynikiem są deklaracje części poszkodowanych respondentów, którzy 
twierdzą, że nie zgłaszają problemu cyberprzemocy. Co trzeci badany nie podejmuje 
żadnego działania, nawet rozmowy z bliskimi czy innymi osobami, które mogłyby mu udzielić 
wsparcia w takiej sytuacji (32,4%).

 Wśród poszkodowanych, którzy podejmują jakiekolwiek kroki, najpopularniejszą reakcją jest 
szukanie wsparcia oraz pomocy u przyjaciół i znajomych (31,9%), a także zgłoszenie problemu 
administratorom serwisu, w którym doszło do zdarzenia – 20,3%.

 Większość uczniów (70,1%) nie padła ofiarą przestępczości wirtualnej związanej z wyłudzaniem, 
włamaniami, kradzieżami itp.

 Rodzice nie znają skali problemu przemocy internetowej, której doświadczają ich dzieci. Może 
to tłumaczyć zjawisko niskiego zaangażowania rodziców w rozwiązywanie sytuacji związanych 
z przemocą online oraz braku doświadczenia agresji internetowej.



Cyberprzemoc a „tradycyjna”

przemoc rówieśnicza

 Cyberprzemoc przypomina przemoc znaną ze szkolnego korytarza. Często 
zresztą jest po prostu przedłużeniem konfliktów przeniesionych do sieci ze 
środowiska rówieśniczego, mających miejsce w szkole lub klasie. 

 Badania pokazują, że w cyberprzemoc angażują się zwykle te same dzieci, 
które są też sprawcami tradycyjnej przemocy, a większość ofiar 
cyberbullyingu to także ofiary tradycyjnej agresji rówieśniczej.

 Podobnie jak przemoc w świecie realnym, nękanie w Internecie obejmuje 
powtarzające się akty agresji, które trwają długo, nasilają się z czasem 
i realizowane są z intencją wyrządzenia krzywdy drugiej osobie. Jednak 
w przeciwieństwie do tradycyjnej, internetowa przemoc charakteryzuje się 
dodatkowymi cechami, które sprawiają, że zapobieganie jej jest o wiele 
trudniejsze niż w przypadku agresji spotykanej w klasie lub w szkole.



Cyberprzemoc a „tradycyjna”

przemoc rówieśnicza
 O ile kiedyś „tradycyjna” przemoc odbywała się w stosunkowo niedużej grupie, np. w klasie, 

szkole lub na podwórku, przez co informacje (plotki, obmowa, pomówienia, itp.) trafiały 
najwyżej do kilku osób i żyły stosunkowo krótko, to cyberprzemoc ma szansę dotrzeć do 
ogromnej publiczności, a żywot plotki upowszechnianej za pośrednictwem Internetu może być 
bardzo długi

 Akty cyberprzemocy mogą być rejestrowane, utrwalane oraz w łatwy i szybki sposób 
udostępniane szerokiemu gronu odbiorców, co sprawia, że dużo trudniej jest powstrzymać 
rozprzestrzenianie się krzywdzących materiałów

 Internet zapewnia wysoką anonimowość sprawcom przemocy. Ofiary mogą więc nawet nie 
wiedzieć, kto wyrządza im krzywdę, a tym samym mają mniejszą możliwość obrony. Poczucie 
anonimowości znacznie ośmiela sprawców, którzy spodziewając się, że nie poniosą 
odpowiedzialności za swoje czyny, podejmują działania, na jakie być może nie odważyliby się 
w sytuacji „twarzą w twarz”

 Ofiary cyberprzemocy są stale narażone na atak, niezależnie od miejsca czy pory dnia lub 
nocy. Dom rodzinny nie jest już miejscem, w którym można po lekcjach schować się przed 
agresorem.

 Działania przemocowe odbywają się w przestrzeni Internetu, poza zasięgiem wzroku rodziców 
i nauczycieli, przez co są często bardzo trudne do zaobserwowania przez dorosłych.



Jak działają cyberagresorzy?

 są przekonani o anonimowości, działają z ukrycia;

mogą spreparować nienawistną treść „na 
spokojnie”, bez potrzeby reagowania na bieżąco, 
jak jest np. w przypadku rozmowy osobistej czy 
wideo;

mogą działać w dowolnym czasie, a ofiara nie 
ma możliwości ucieczki, jak jest w przypadku 
osobistych kontaktów – jej profil cały czas jest 
dostępny w sieci.



Konsekwencje cyberprzemocy



Zachowania świadczące o tym, że 

ktoś jest ofiarą cyberprzemocy:
 Osoba zaczyna unikać szkoły, szuka wymówek, aby zostać w domu, wagaruje, choć do tej 

pory lubiło chodzić na lekcje.

 Unika kontaktów z kolegami/koleżankami (alienuje się) lub przeciwnie – wdaje się w kłótnie 
lub bójki.

 Rezygnuje z ulubionych zajęć, hobby, które do tej pory sprawiały radość.

 Pojawiają się zmiany nastroju i zachowania, przedłuża się obniżony nastrój

 Osoba jest zaniepokojona, zdenerwowana, smutna lub rozzłoszczona, szczególnie po 
odebraniu SMS-a, przeczytaniu wiadomości na komunikatorze, gdy korzysta z Internetu itp.

 Szybko wygasza ekran komputera lub telefonu, gdy wchodzisz do jego pokoju.

 Wycofuje się z aktywności w sieci: przestaje używać komputera, zamyka konta w mediach 
społecznościowych, odcina się od znajomych z sieci, przestaje publikować posty na 
ulubionych stronach itp. Bądź odwrotnie – obsesyjnie sprawdza wiadomości w telefonie, 
e-maile, swoje profile na portalach społecznościowych.

 Unika rozmów na temat Internetu i swojej aktywności w sieci.



Jak radzić sobie z cyberprzemocą?



Jak zarejestrować dowody 

cyberprzemocy?



Gdzie dziecko może stać się ofiarą cyberprzemocy –

najpopularniejsze aplikacje i serwisy mediów 

społecznościowych

Facebook (komentarze, posty, grupy), Instagram (posty, komentarze, wiadomości prywatne), TikTok

(filmiki, komentarze), Twitter (tweety-posty), Tellonym (komentarze), komunikatory: Messenger, WhatsApp, 

Telegram; Snapchat (czat, znikające zdjęcia); Youtube (komentarze, filmy). W większości mediów 

społecznościowych w poście oprócz tekstu zamieścić można zdjęcie i film wideo.



Jak pomóc ofiarom cyberprzemocy?



Cyberprzemoc a prawo



Cyberprzemoc a prawo

Przemoc psychiczna wobec dzieci - w zależności od konkretnego przypadku - może być

kwalifikowana zarówno jako przestępstwo wypełniające znamiona czynu zabronionego z art. 212

k.k. (zniesławienie) czy z art. 216 k.k. (znieważa), ale także z art. 207 k.k. (znęcanie się), (groźby

karalne), art. 191 § 1 k.k. (groźba bezprawna w celu zmuszenia), czy wreszcie przestępstwa

uporczywego nękania z art. 190a k.k. (stalking).



Cyberprzemoc a prawo



Cyberprzemoc a prawo



Cyberprzemoc a prawo



Cyberprzemoc a prawo



Cyberprzemoc a prawo



Film o cyberprzemocy – Reżyser 

Życia: „Ktoś wrzucił jej nagie 

zdjęcia do sieci”

 https://www.youtube.com/watch?v=jJZTJqcL68g

https://www.youtube.com/watch?v=jJZTJqcL68g
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Dziękujemy za uwagę!
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