
CYBERPRZEMOC



Czym jest Czym jest cyberprzemoccyberprzemoc??

Cyberprzemoc-to takir zachowanie,które
krzywdziemocjonalnie drugiego 
człowieka.Osoby ,które stosują 
cyberprezmocużywają do tego celu Internetu cyberprezmocużywają do tego celu Internetu 
albo telefonów komórkowych



Formy Cyberprzemocy :

� Nękanie ,straszenie,szantażowanie w sieci

� Publikowanie poniżajacych filmów lub zdjęć

� Publikowanie ośmieszających,wulgarnych komentarzy postów

� Włamania na konta serwisów społecznościowych

� Flood(czyli wiadomościami w komnikatorze ,telefonami ,SMSami ).

� Podszywanie się pod inne osoby� Podszywanie się pod inne osoby

� Wykluczanie z internetowych społeczności 



Do dziaDo działłaańń cyberprezmocycyberprezmocy uużżywa siywa sięę: : 

o Poczta elektroniczna

o Serwisy społecznościowe

o Telefony komórkowe 

Strony internetoweo Strony internetowe

o Czaty –grupy dyskusyjne

o blogi



Specyfika Specyfika cyberprzemocycyberprzemocy ::

�Wysoki poziom anonimowości sprawy

�Różnorodność form krzywdzenia

�Szybkość rozpowszechniania materiałów i 
powszechna dostępność ,zasięg

�Stałe narażanie na atak ofiary niezależnie od �Stałe narażanie na atak ofiary niezależnie od 
miejsca i pory

�Trudność z usunięciem kompromitujących 
materiałów

�Zjawisko to jest mniej kontrolowane przez 
rodziców czy nauczycieli niż klasyczna przemoc



Ofiarami Ofiarami cyberprzemocycyberprzemocy zostajzostająą ::

Najczęstrzymi ofiarami cyberprzemocy są koledzy lub 
koleżanki z klasy. W niektórych przypadkach są to 
osoby  nie kontaktowe ,często w takich sytuacjach-
bezbronne.

Jednak nie zawsze cyberprzemoc jest przejawem Jednak nie zawsze cyberprzemoc jest przejawem 
agresji czy nawet doprowadzenia do celowego 
ośmieszania..Często powstaje na skutek żartu



SPRAWCY PRZEMOCY:SPRAWCY PRZEMOCY:

�Przeprowadzone badania oraz dane policji 
wskazuja ,iż sprawca cyberprezmocy
pochodzizazwyczaj ze środowiska szkolnego lub 
blizszego otoczenia ofiary.

�Najczęściej sprawcy działają pod wpływem �Najczęściej sprawcy działają pod wpływem 
impulsu ,nie zawsze chcąc ośmieszyć dana osobę 
.Dzieci i młodzież często podejmują działania 
określane mianem cyberprzemocy nie mając  
świadomości możliwych konsekfencji.



PRZYCZYNY PRZYCZYNY CYBERPREZMOCYCYBERPREZMOCY ::

U podstaw przyczyn cyberprzemocy leżą charakterystyczne  
cechy okresu dojrzewania,które w połączeniu ze specyfiką 
sieci sprzyjają ujawnieniu się i eskalacji wrogich zachowań.

Są to miedzy innymi:

� Skłonność do prowadzenia innych osób

� Przekraczanie granic zasad moralnych� Przekraczanie granic zasad moralnych

� Niski poziom empatii w 

relacjach z innymi osobami

� Brak refleksji nad własnym

zachowaniem

� Chęć zaimponowania



Skutki Skutki cyberprzemocycyberprzemocy::
Cyberprzemoc ma często swoje źródło w przemocy 

rówieśniczej ,względem osoby wyróżniającej się 

na tle całej grupy w sposób pozytywny lub tez 

negatywny

Dziecko prześladowane przez rówieśników jest 

osamotnione,czuje rozpacz ,izoluje się od innych osamotnione,czuje rozpacz ,izoluje się od innych 

.Emocje dziecka mogą być źródłem myśli i prób 

samobójczych



Ochrona przed Ochrona przed cyberprzemoccyberprzemocąą::

�Rozmowy z dzieckiem o wszystkim co je martwi

�Zwracanie uwagi gdy dziecko jest smutne,niepewne

�Zapoznanie się z technologiami używanymi przez nasze 

dziecko

�Zachęcanie dziecka doużywania tylko moderowanych �Zachęcanie dziecka doużywania tylko moderowanych 

czatów

�Przekonanie dziecka do pokazania obraźliwej wiadomości

�Przekonanie dziecka by nie wchodziło w dyskusje z 

atakujacymi

�Pobudzanie dziecka do odpowiedzialności za swoje czyny



ODPOWIEDZIALNOODPOWIEDZIALNOśćść PRAWNA:PRAWNA:
� W dniu 6 czerwca 2011r. weszła w życie poprawka do ustawy – Kodeks 

karny, opublikowana w Dz. U. z 2011r. Nr 72, poz. 381, uznająca 
cyberprzemoc, jak i stalking za czyn zabroniony w Polsce. Obecnie czyn ten 
podlega karze na podstawie art. 190a kk

� paragraf 1: Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej 
najbliższej wzbudza w niej uzasadnione okolicznościami poczucie 
zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia 
wolności do lat 3.

� paragraf 2: Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, 
wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia 

� paragraf 2: Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, 
wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia 
jej szkody majątkowej lub osobistej.

� paragraf 3: Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest 
targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze 
pozbawienia wolności  od roku do lat 10.

� paragraf 4: Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na 
wniosek pokrzywdzonego. 



Gdzie szukać pomocy?Gdzie szukać pomocy?

Konsultacje Helpline.org.pl dostępni są pod bezpłatnym 
numerem telefonu  0800 100 100 oraz online na 
stronie –www.helpline.org.pl

www.dyzurnetnet.pl

serwis, który  przyjmuje zgłoszenie dotyczące 
nielegalnych treści znalezionych w Internecienielegalnych treści znalezionych w Internecie
www.dzieckowsieci.pl

Strona zajmująca się zwróceniem uwagi dorosłych na 
zagrożenia wynikającego z nierozważnego korzystania 
z Internetu
www.safeinternet.pl



DziDzięękuje za uwagkuje za uwagęę !!!!


