
CYBERPRZEMOC:  

 co warto o niej wiedzie ć, czyli krótki poradnik dla 
rodziców.  

 

 

 

Czy przemoc musi by ć fizyczna, by zniszczy ć komu ś życie? Niekoniecznie. 

Coraz cz ęstsza agresja słowna w Internecie jest równie gro źna. Jak wygl ąda 

cyberprzemoc i czy n ękanie w Internecie mo że przerodzi ć się w tragedi ę w 

realnym życiu? Czy Twoje dziecko mo że równie ż doświadcza ć przemocy w 

sieci i jak mu pomóc?  

 

 

Cyberprzemoc  (ang.: cyberbulling – cyber + bull – brutal, osiłek) to wyrządzanie 

krzywdy drugiej osobie za pośrednictwem Internetu, poprzez wysyłanie i 

publikowanie treści dotykających kogoś, narażających na śmieszność. Najczęściej 

przemoc w Internecie objawia się poprzez publikację złośliwych komentarzy lub 

wyzwisk, filmów i zdjęć ośmieszających daną osobę. Dochodzi też do podszywania 

się pod kogoś poprzez zakładanie fałszywych kont albo włamywanie się na cudze 

profile na portalach społecznościowych.  

Zjawisko oczerniania, wyśmiewania, znęcania się nad innym internautą dotyczy 

przede wszystkim dzieci i młodzieży, które atakują ofiarę prześmiewczymi sms-ami, 

e-mailami, komentarzami na forach, treściami na profilach społecznościowych. 

Osoba narażona na takie nękanie stoi w wyjątkowo trudnej pozycji. Nie może 

schronić się przed nim nawet w domu, a wyszydzające treści rozchodzą się wśród 

znajomych w ciągu sekund. 



Kim s ą prześladowcy? 

Prześladowcami w sieci są zazwyczaj znajomi z realnego świata, rzadziej - zupełnie 

nieznajomi ludzie. Są to zwyczajni młodzi ludzie, pragnący wykreować swój 

wizerunek w Internecie. Od tego, jak zachowują się w sieci, zależy ich status w 

gronie koleżeńskim. W relacjach na żywo, ich pozycja w grupie uzależniona jest od 

ich wyglądu czy umiejętności - w Internecie liczy się obeznanie z nowoczesnymi 

technologiami i cięta riposta. 

Podczas rozmów w sieci spotykamy się z dużo większą liczbą wulgaryzmów, 

nieprzychylnych komentarzy i złośliwości niż miałoby to miejsce w rozmowie twarzą 

w twarz. Podczas internetowych dyskusji częściej stosowane są argumenty mające 

na celu znieważenie piszącego niż rzeczowe komentarze. Dlaczego tak się dzieje? 

Po pierwsze, łatwiej jest mówić coś niemiłego w sieci, gdy nie widzi się, jak reaguje 

dana osoba i jak bardzo jest jej przykro. Po drugie, sprawcy czują się bezpieczni - 

Internet daje poczucie anonimowości i dodaje odwagi. 

 

 

 

 



Jak rozpozna ć, czy dziecko padło ofiar ą cyberprzemocy? 

Ofiary cyberprzemocy często wstydzą się przyznać, że są prześladowane. Może to 

wynikać ze strachu przed wyśmianiem, zbagatelizowaniem problemu, lęku przed 

negatywną reakcją rodziców czy nauczycieli. Dlatego ważne jest, żeby zachować 

czujność i nie ignorować zmian w zachowaniu dziecka. 

 

Na doświadczanie cyberprzemocy może wskazywać: 

� nagłe unikanie komputera i/lub telefonu,  

� niechęć do wychodzenia z domu, kontaktów z rówieśnikami,  

� nasilona niechęć do chodzenia do szkoły, 

�  pogorszenie wyników w nauce, a także zmiana nastroju i zachowania, np. 

częsty smutek lub podirytowanie. 

 

 

Jak rozmawia ć z dzieckiem o cyberprzemocy? 

Jeżeli w rozmowie z dzieckiem pojawią się jakiekolwiek sygnały świadczące o tym, 

że spotkało je coś takiego, nie wolno ich ignorować. Powiedz, że je rozumiesz i 

chcesz poznać jak najwięcej szczegółów po to, aby razem zadecydować, jak 

postąpić. Nie zadawaj pytań, które mogłyby sugerować, że to ono jest winne 

(przykładowo: “Czy to forum nie jest tylko dla dorosłych?”). To nieodpowiednia pora 

na takie rozmowy. Dziecko oczekuje od Ciebie pomocy, a nie nagany. 

Prawdopodobnie cała ta sytuacja jest dla niego dostateczną nauczką. Nie rób też 

niczego za plecami swojej pociechy. Powinna wiedzieć, co zamierzasz, nawet jeżeli 

jej się to nie spodoba. 

 

Co mo że zrobi ć rodzic?  

Powinien zgłosić akt cyberprzemocy szkole, administratorowi portalu i/lub policji. Jeśli 

sprawcą jest inne dziecko, warto skontaktować się z jego rodzicami i pokazać 

dowody - zrzuty z ekranów, wiadomości tekstowe, itd. Najważniejsze w tym 

momencie będzie okazanie dziecku wsparcia i podjęcie działań mających na celu  



 

Warto jednak pamiętać, że o ile blokowanie sprawcy w komunikatorach czy w 

mediach społecznościowych doraźnie przynosi pożądany efekt, o tyle odpowiadanie 

na zaczepki i prowokowanie agresora może mieć odwrotny skutek i tylko nasilać 

agresję. W poważnych przypadkach należy podjąć kroki prawne.  

Anonimowość internetowego prześladowcy jest tylko pozorna. Zazwyczaj można go 

zidentyfikować po unikatowym numerze IP lub poprzez używaną przez niego pocztę 

e-mail czy komunikator. Ramy prawne wykroczeń w sieci są takie same jak w 

realnym życiu. Karalne jest stosowanie gróźb, a także uporczywe nękanie, 

czyli stalking. Takie incydenty należy zgłaszać organom ścigania i koniecznie 

zachować wszystkie dowody tego typu działań. Karalne jest również włamywanie się 

na cudzy profil czy pocztę elektroniczną, a także wykorzystywanie i usuwanie 

znalezionych tam informacji.  

∗  

Cyberprzemoc może przybierać formę przestępstw seksualnych. Ma to miejsce w 

przypadku, gdy rozpowszechniane są treści pornograficzne z udziałem osoby poniżej 

18. roku życia. Karane jest także wysyłanie takich treści osobie poniżej 15. roku 

życia. Grozi za to do dwóch lat więzienia. 

Większość dzieci, które umieją czytać i pisać, rozpoczyna komunikowanie się przez 

Internet od kontaktów z członkami rodziny i przyjaciółmi. Problem pojawia się 

wówczas, gdy do dziecka pisze nieznajomy.  

Schemat nawiązania kontaktu z dzieckiem ze strony pedofila jest zazwyczaj taki 

sam. Zaczepia on dziecko pytając o życie codzienne – sprawca podaje się zazwyczaj 

za rówieśnika dziecka. Potem prosi o drobną przysługę, co ma na celu pokazanie 

swojej słabości i zaangażowanie dziecka w pomoc. Następnie nawiązuje głębsze 

relacje i proponuje podtrzymanie więzi. W bardzo obrazowy sposób przedstawia to 

jedna z kampanii społecznych prowadzona w mediach przez Fundację Dzieci 

Niczyje. 



 



Zdarza się również tak, że to sami rodzice nieświadomie narażają swoje dziecko na 

atak ze strony przestępcy seksualnego, publikując zdjęcia swoich dzieci w Internecie. 

Na ten coraz powszechniejszy problem zwraca uwagę kampania „Pomyśl, zanim 

wrzucisz ”.  

Coraz częściej rodzice umieszczają w sieci zdjęcie lub film jeszcze przed 

narodzinami dziecka, w postaci zapisu badań USG, a potem konsekwentnie 

prezentują, jak rośnie ich pociecha. Chęć dzielenia się własną radością jest 

naturalna, więc  wykorzystujemy możliwości jakie daje Internet, by pokazać światu 

nasze dzieci. Nie zawsze jednak jest to bezpieczne. 

 

 

 

Zdjęcie raz wrzucone do Internetu zaczyna żyć własnym życiem. Każdy może je 

pobrać, opublikować w niekorzystnym kontekście, a nawet  zmodyfikować i  

udostępnić ponownie. Nic w Internecie nie ginie. Zanim opublikujesz zdjęcie, pomyśl 

czy nie zaszkodzi to Twojemu dziecku. Wyobraź sobie, jak się poczuje, kiedy za jakiś 

czas albo samo odnajdzie, albo ktoś w najmniej odpowiednim momencie podsunie 

mu znalezione w  Internecie niefortunne zdjęcie z głupią miną albo w jakiejś 

niezręcznej sytuacji. A może zobaczy własną twarz na jednym z internetowych 

memów? Zastanów się również, zanim wrzucisz do Internetu zdjęcia swojego 

dziecka z plaży - w kostiumie kąpielowym lub bez. Dla ciebie to radosne 

wspomnienia, dla osób o skłonnościach pedofilskich -  pożywka dla chorej wyobraźni. 

A przede wszystkim pomyśl czy za kilka lat dziecko nie będzie  miało rodzicom za 

złe, że jego intymne zdjęcia trafiły do Internetu. 



Gdzie szuka ć pomocy? 

Jeżeli internetowy prześladowca swoimi działaniami złamał prawo, należy o tym 

fakcie powiadomić policję lub prokuraturę. Po pomoc zgłosić można się do 

wychowawcy, zaufanego nauczyciela lub szkolnego pedagoga. Takie posunięcie jest 

niezbędne, jeżeli przemoc stosują koledzy ze szkoły dziecka.  

Można także skorzystać z pomocy oferowanej przez organizacje pomagająca 

dzieciom i młodzieży pokonać zagrożenia wynikające z korzystania w sieci: 

Feminoteka (Tel. 731 731 551)  

 helpline.org.pl (Tel. 800 100 100) helpline@helpline.org.pl . 


