
Cyberprzemoc 

Drogi Rodzicu! 

Także Twoje dziecko może być ofiara lub sprawca cyberprzemocy! 

"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. " 

Istotne w przeciwdziałaniu temu zjawisku jest uświadamianie społeczeństwu, iż sprawca nie 

pozostaje anonimowy a policja ma możliwość ustalenia z jakiego komputera i z jakiego 

telefonu wysyłane są maile lub smsy.  

Jeżeli Twoje dziecko padnie ofiarą cyberprzomcy lub zastosuje taki rodzaj przemocy wobec 

innych grozi mu kara z art.107 kodeksu wykroczeń, może szukać sprawiedliwości ponieważ 

jest to jest to przestępstwo z art. 190 kk, 191 kk, 202 kk, 212 kk, 216 kk, 267 kk, 268 kk, 268a 

kk, 269 kk, 269a kk, art. 287 kk - oszustwo komputerowe, przestępstwo ścigane z urzędu oraz 

przestępstwa z art. 212 kk (zniesławienie) i 216 kk (zniewaga) ścigane są z oskarżenia 

prywatnego, skargę można wnieść za pośrednictwem policji (art. 488 kpk).  

Ważnym zadaniem dla rodziców i pedagogów jest wyjaśnianie dzieciom i młodym 

ludziom, iż takie działanie nie jest zabawą, ani żartem i może prowadzić do bardzo 

nieprzyjemnych konsekwencji.  

 



Gdzie szukać pomocy: 

• http://helpline.org.pl/ i skorzystaj z komunikatora, lub zadzwoń pod bezpłatny numer 

0 800 100 100. 

• http://www.cyberprzemoc.pl/ 

• " http://fdn.pl/kursy/ E-learning to wygodna, atrakcyjna i skuteczna forma edukacji za 

pośrednictwem Internetu. Zapraszamy do skorzystania z oferty kursów e-learning 

"Dziecko w Sieci" przygotowanych przez Fundację Dzieci Niczyje we współpracy z 

Fundacją Orange. Proponowane kursy poświęcone są problematyce bezpieczeństwa 

dzieci i młodzieży w Internecie." 

Należy być czujnym i rozmawiać z dzieckiem także o jego życiu w sieci. 

Zachęcam również do zapoznania się z teścia załączonej ulotki "Stop cyberprzemocy" 


