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# działajmy razem  



Szacunek to pojęcie, które zawiera w sobie 
bardzo wiele treści. To istotna wartość, bez 
której nie zbudujemy kultury zrozumienia, 
zaufania i tolerancji. Brak poszanowania 
innych osób, ich prywatności czy odmiennych 
poglądów skutkuje niepokojącymi zjawiskami, 
które pojawiają się w internecie m.in. 
cyberprzemocą, hejtem, sekstingiem, 
ksenofobią.  



Zjawisko cyberprzemocy najkrócej 

definiuje się jako przemoc 

 z użyciem technologii 

informacyjnych i komunikacyjnych. 

 

Technologie te to głównie Internet 

oraz telefony komórkowe  

 



Cechy charakterystyczne zjawiska: 

 

- szybkość rozpowszechniania, 

materiałów kierowanych przeciw 

ofierze, 

 

- trudność usunięcia kompromitujących 

materiałów z sieci, 

 

- powszechna dostępność do Internetu. 

  
 



 

Podstawowe formy cyberprzemocy: 

- nękanie, 

- straszenie, 

- szantażowanie z użyciem sieci, 

- publikowanie lub rozsyłanie ośmieszających, 

kompromitujących informacji, komentarzy, zdjęć i filmów 

z użyciem sieci Internet lub komórkowej, 

- podszywanie się pod kogoś wbrew jego woli, 

-  włamania na konto w portalu społecznościowym.  

 



Środki przekazu cyberprzemocy: 

- poczta elektroniczna, 

- czaty, blogi, fora, 

- komunikatory, 

- strony internetowe, 

- serwisy społecznościowe, 

- serwisy SMS i MMS. 



 

Pierwsze doniesienia medialne dotyczące przemocy 

pojawiły się na początku lat dwutysięcznych w Japonii.  

 

W Polsce głośno o problemie zrobiło się kilka lat temu, 

gdy gimnazjalistka z Gdańska popełniła samobójstwo. 

Przyczyną targnięcia się na życie było 

rozpowszechnianie w sieci nagranej sytuacji 

molestowania dziewczyny przez kolegów z klasy. 

 

W ostatnim czasie doniesienia mediów o aktach 

cyberprzemocy są coraz częstsze, a jest to niewielki 

odsetek powszechnie występującego zjawiska. 



 

W roku 2007 na zlecenie Fundacji Dzieci Niczyje 

przeprowadzono badania „Przemoc rówieśnicza 

a media elektroniczne”. 

  

Badaniem zostały objęte dzieci i młodzież  

w przedziale 12-17 lat.  

 

Wyniki tych badań przedstawiają się 

następująco w  poszczególnych obszarach: 

 
  
 
  



Przemoc werbalna 

 

52% internautów w wieku 12–17 lat przyznało, że 

za pośrednictwem Internetu lub telefonii 

komórkowej miało do czynienia z przemocą 

werbalną – niemal połowa badanych doświadczyła 

wulgarnego wyzywania (47%), co piąty poniżania, 

ośmieszania i upokarzania (21%), a co szósty 

straszenia i szantażowania (16%). 

 



Filmy i zdjęcia 

 

57% nastoletnich internautów przyznaje, że była 

przynajmniej raz obiektem zdjęć lub filmów 

wykonanych wbrew jej woli. Względnie rzadko 

(18%) sytuacja taka jest zdarzeniem 

jednorazowym – w 2/5 przypadków (39%) 

zdarzenie takie powtarzało się.  



Kompromitujące materiały 

 

14% internautów w wieku 12–17 lat zgłasza przypadki 

publikowania w sieci kompromitujących ich materiałów: 

informacji (9%) oraz zdjęć lub filmów (5%), 

 

 

Podszywanie się 

 

Blisko jedna trzecia dzieci doświadczyła w sieci 

sytuacji, w której ktoś się pod nie podszywał.  

 



Sprawcami tych zjawisk są najczęściej rówieśnicy (ze 

szkoły lub spoza szkoły), znacznie rzadziej dorośli czy 

też znajomi z Internetu.  

 

Zaistniałe sytuacje w większości przypadków wywołują 

negatywne emocje (zdenerwowanie, wstyd, 

upokorzenie, strach).  

Tylko niewielka grupa młodzieży deklaruje, że 

wydarzenia te nie mają dla nich żadnego znaczenia.  

 

Bardzo rzadko dzieci informują dorosłych 

 o przykrościach, które je spotkały. 

 

 



Co robić, będąc świadkiem 

cyberprzemocy? 

  
1. Nie przesyłać dalej krzywdzących materiałów, 

które otrzymujemy w Sieci. 

 

2.  Zawsze pomagać kolegom i koleżankom, którzy              

padli ofiarą cyberprzemocy. 

 

3. Informować o krzywdzie kolegi lub koleżanki   

kogoś dorosłego – nauczyciela, pedagoga  

szkolnego, rodziców. 

 

4. Polecić ofierze cyberprzemocy kontakt 

 z Helpline.org.pl lub skontaktować się osobiście. 



 

Numer, pod którym można 

zgłaszać zjawisko cyberprzemocy  

i uzyskać pomoc  

800 100 100 



Pomyśl… 



Zanim dołączysz 

Portale społecznościowe mogą powiększyć grono 

Twoich znajomych, ale mogą także sprawić, że 

będziesz dostępny dla osób, które nie mają wobec 

Ciebie dobrych intencji. Sprawdź w jaki sposób 

działa portal, do którego chcesz dołączyć i jaki 

poziom prywatności Ci zapewnia. 

 



Zanim dasz się namierzyć 

Zastanów się, które informacje o sobie rzeczywiście 

warto zamieścić w Sieci. Zapraszasz do domu 

znajomych i wrzucasz do netu swój adres? Być może 

nie tylko oni Cię odwiedzą. Zawsze kontroluj dostęp do 

twoich danych osobowych i prywatnych informacji. 



Zanim się umówisz 

Bądź ostrożny, jeżeli nowy znajomy z Sieci chce się z 

Tobą spotkać w realu. Jeżeli zdecydujesz się na 

spotkanie, umów się w miejscu publicznym, w ciągu 

dnia i pójdź na nie z kimś, komu ufasz. Wcześniej 

powiedz o tym spotkaniu rodzicom. 



Zanim zaufasz 

Kontakty w Sieci z nieznajomym mogą być bardzo 

niebezpieczne. Niektórzy udają w Sieci kogoś, kim 

naprawdę nie są, żeby ukryć swoje złe intencje. Bądź 

czujny – czytaj między wierszami. 



Żeby nie dać się skrzywdzić 

Uważaj na siebie. Jeżeli czujesz się zagrożony z powodu 

czyjegoś zachowania lub treści, które znalazłeś w Sieci, 

zgłoś to koniecznie zaufanej osobie dorosłej lub szukaj 

pomocy w Helpline.org.pl (bezpłatny tel. 0 800 100 100). 



Żeby nie krzywdzić 

Pamiętaj, że nawet pozornie niewinny żart z użyciem 

Internetu czy telefonu komórkowego może kogoś 

bardzo skrzywdzić. Nie publikuj ani nie przesyłaj dalej 

w Sieci materiałów, które kogoś ośmieszają i traktuj 

innych internautów tak, jak byś chciał, żeby oni 

traktowali Ciebie. 



Żeby pomóc 

Nie pozostawaj obojętny, jeżeli widzisz, że Twój kolega 

ze szkoły czy podwórka jest przedmiotem drwin, obelg 

czy innego krzywdzącego zachowania w Sieci. Zaoferuj 

pomoc i pomyśl, czy nie należałoby poinformować o tej 

sytuacji nauczyciela, rodziców lub innej zaufanej osoby 

dorosłej, która mogłaby pomóc. 



 

 

 

 

…aby surfować bezpiecznie. 



Dziękujemy za uwagę 


