
CYBERPRZEMOC- WIEM, JAK REAGOWAĆ 

 
Cyberprzemoc, mimo, iż odbywa się w rzeczywistości wirtualnej, 

potrafi realnie wyrządzić bardzo dużą krzywdę. Rzeczywistość 

wirtualna, życie i relacje w sieci to przestrzeń, w której żyjesz na co 

dzień. Przemoc w sieci i inne ryzyka są prawdziwe i wywierają 

prawdziwe skutki. Powodują realne szkody i cierpienie.  

Co zrobisz w sytuacji, gdy ktoś Cię skrzywdzi, będzie Ci groził, nękał, 

wykorzysta Twoje zaufanie podczas kontaktów w sieci, albo będziesz 

świadkiem takich sytuacji? 

 

OFIARA PRZEMOCY 

 nie odpowiadaj hejtem na hejt, to tylko nasili agresję, 

 zgłoś problem zaufanej osobie dorosłej, 

 postaw granicę, np. „Nie zgadzam się na to, abyś mnie obrażał.” 

 zgłoś sprawę do administratora strony/forum, oznacz 

komentarz jako niezgodny z regulaminem, 



 zablokuj osobę, która Cię obraża, 

 szukaj pomocy w telefonie 116 111. 

 

ŚWIADEK PRZEMOCY 

 zgłoś sprawę do administratora strony/forum, 

 stań po stronie osoby obrażanej, wyrażając swoja opinię 

poprzez komentarz, 

 nie udostępniaj obraźliwych komentarzy, 

 nie lajkuj obraźliwych komentarzy, 

 usuń hejtera z rozmowy, 

 nie odpowiadaj hejtem na hejt, 

 zgłoś problem zaufanej osobie dorosłej, 

 

ZAWSZE PAMIĘTAJ… 

Sprawca cyberprzemocy bardzo często nie zdaje sobie sprawy 

z tego, że jego czyn- określany przez niego jako żart, złośliwość, 

zwykły lajk- jest aktem przemocy i może być wykroczeniem lub 



nawet przestępstwem. Nieznajomość prawa nie może być jednak 

usprawiedliwieniem. Z drugiej strony okazuje się, że będąc ofiarą 

przemocy możesz zareagować wykorzystując chroniące Cię 

przepisy prawa.  

 

Przepisy prawne w polskim Kodeksie Karnym 

Podstawowym aktem prawnym, na którym opiera się walka 

z cyberprzestrzenią w Polsce jest ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. 

Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), 

a w szczególności: 

 Art. 190a § 2 – podszywanie się pod inną osobę, fałszywe 

profile, 

 Art. 202 kk – dot. treści pedofilskich, 

 Art. 256 kk – ekstremizm polityczny- treści faszystowskie, 

 Art. 257 § 1 kk – nieuprawnione uzyskanie informacji 

(hacking), 

 Art. 257 § 2 kk – podsłuch komputerowy (sniffing), 

 Art. 258 § 2 kk – udaremnienie uzyskania informacji, 

 Art. 268a kk – udaremnienie dostępu do danych 

informatycznych, 

 Art. 269 § 1 i 2 kk – sabotaż komputerowy, 

 Art. 269a kk – rozpowszechnianie złośliwych programów oraz 

cracking, 

 Art. 269b kk – tzw. „narzędzia hacker’skie”, 

 Art. 271 kk – handel fikcyjnymi kosztami. 

 Art. 268 kk – oszustwo popełniane za pośrednictwem 

Internetu, 

 Art. 287 kk – oszustwo komputerowe. 
 



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 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.  

Wprowadzenie art. 190a do Kodeksu karnego zakończyło w Polsce 

okres bezkarności osób posługujących się Internetem w celu nękania 

innych osób. Niezależnie od ww. uregulowania prawnego, karze 

podlegają również m. In. pomówienia, zniewaga, groźba karalna, 

niszczenie danych informatycznych i utrudnianie dostępu do danych 

informatycznych, które mogą być przejawami cyberprzemocy.  

Niezależnie od ochrony prawno karnej pokrzywdzonego, osoba taka 

może pozwać dodatkowo prześladowcę jako poszkodowany 

w procesie cywilnym, np. o naruszenie dóbr osobistych.  



 Naruszenie dóbr osobistych, naruszenie wizerunku (art. 23 i art. 

24 KC) 

 Naruszenie czci (zniesławienie, znieważenie) (art. 212, art. 216 

KK) 

 Włamania (art.267, art.268 i 268a KK) 

 Uszkodzenie danych informatycznych (269 KK), zakłócanie 

systemu komputerowego (269a KK) 

 Groźby (art.190), zmuszenie do określonego działania (art. 191 

KK) 

 Zniewaga (art.216 KK) 

 Wulgaryzmy (art.141 KW) 

 Nękanie (art.107 KW) 

 Propagowanie faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju. 

Nawoływanie do nienawiści (art.256 KK) 

 Publiczne naruszenie praw i wolności obywatelskich (ar. 257 KK) 

 Rozpowszechnianie pornografii (ar. 200 i art. 202 KK) 

 Naruszenie intymności seksualnej, utrwalenie wizerunku nagiej 

osoby bez jej zgody (art. 191a KK). 
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