
CYBERPRZEMOC – ZNAĆ PRAWO, BY WALCZYĆ! 

 

 

CYBERPRZEMOC (ang. cyberbullying) to wszelka przemoc z użyciem technologii 

informacyjnych i komunikacyjnych – telefonów komórkowych, serwisów SMS            

i MMS, poczty elektronicznej, czatów, komunikatorów, stron internetowych, 

blogów, serwisów społecznościowych, grup dyskusyjnych.  

 

Przykłady cyberprzemocy: 

 nękanie, straszenie, obrażanie w sieci lub za pomocą telefonu 

komórkowego, 

  wysyłanie wulgarnych  e-maili i smsów, 

 kłótnie internetowe (flame war), 

 rejestrowanie, publikowanie i rozsyłanie ośmieszających informacji, zdjęć 

i  filmów, 

 włamania na konta pocztowe i konta komunikatorów w celu rozsyłania 

kompromitujących informacji, 

 dalsze rozsyłanie otrzymanych danych i wiadomości jako zapisu rozmowy 

czy kopii e-maila, 

 podszywanie się pod inną osobę, 

 obraźliwe komentowanie wpisów na blogu, 

 tworzenie kompromitujących i ośmieszających stron internetowych. 



Internetowej przemocy sprzyja poczucie anonimowości i bezkarności. Łatwiej 

jest poniżać, dyskredytować i szykanować, gdy istnieje szansa ukrycia się za 

internetowym pseudonimem i nie ma potrzeby konfrontacji z ofiarą oko w oko. 

Jednak takie działanie nie jest zabawą, nie jest żartem i może prowadzić do 

bardzo nieprzyjemnych konsekwencji, często tragedii… 

Istotne w przeciwdziałaniu zjawisku jest uświadamianie, że sprawca nie 

pozostaje anonimowy, policja ma możliwość ustalenia z jakiego komputera                  

i z jakiego telefonu wysyłane są maile lub smsy. 

 

 

Choć cyberprzemoc nie jest czynem zabronionym, ujętym w polskim prawie, to 

działania rozumiane jako cyberprzemoc możemy zgłaszać jako naruszające 

przepisy kodeksu karnego, kodeksu wykroczeń oraz kodeksu cywilnego. 

 

WYBRANE PRZEPISY PRAWA 

 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). 

 

 

 

Poza nielegalnymi treściami określanymi przez prawo, można wyodrębnić 

jeszcze treści szkodliwe. Są to te materiały, które wywołują u odbiorcy przykre 

odczucia lub promują niebezpieczne dla zdrowia i życia zachowania, np.: 

 treści prezentujące przemoc, zachowania agresywne, obrażenia fizyczne, 

deformacje ciała, 

 treści nawiązujące do samookaleczeń, samobójstw i innych zachowań 

autodestruktywnych, promujące niezdrowy i niewłaściwy tryb życia, np. 

strony zachęcające do brania narkotyków lub innych substancji 

psychoaktywnych, 

 treści zachęcające do prostytucji, hazardu, 

 treści zawierające elementy psychomanipulacji, której celem jest 

wyłudzenie korzyści materialnych lub zmuszenie do niewłaściwych,  

często ryzykownych zachowań. 



JEŻELI KTOŚ KRZYWDZI TWOJE DZIECKO W SIECI 

GDZIE SZUKAĆ POMOCY GDZIE ZGŁASZAĆ 

 www.800100100.pl 
 www.dyzurnet.pl 
 www.dzieckowsieci.pl 
 telefon dla rodziców                              

i nauczycieli w sprawie 
bezpieczeństwa dzieci: 
800 100 100 (pn.-pt. w godz. 
12-18, połączenie bezpłatne) 
oraz formularz kontaktowy            
na stronie www.800100100.pl 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 zgłaszając na policję 
wystąpienie zjawiska 
cyberprzemocy ważne jest 
zachowanie wszelkich 
dowodów, np. zapisów 
rozmów, połączeń, 
wiadomości, zrzutów ekranu 

 wyłudzenia i oszustwa 
internetowe, np. wyłudzenia 
SMSPremium, można 
zgłaszać na policję lub do 
Federacji Konsumentów 
(http://www.federacja- 
konsumentow.org.pl) lub za 
pomocą bezpłatnej infolinii 
Konsumenckiej: 800 007 707 

 obraźliwe komentarze, 
wulgaryzmy, drastyczne treści 
można zgłaszać do 
administratorów strony lub 
moderatorów forów 
dyskusyjnych. 

Źródło: Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu 

www.ulotkiprofilaktyczne.pl 

 

 

 

http://www.800100100.pl/
http://www.dyzurnet.pl/
http://www.dzieckowsieci.pl/
http://www.800100100.pl/

