
„Cyberprzemoc (cyberbullying) 

w przypadku dzieci i młodzieży to najczęściej przemoc rówieśnicza przy użyciu Internetu i telefonów 

komórkowych. Jest to jedno z poważniejszych i bardziej powszechnych zagrożeo, z jakimi mogą mied 

kontakt młodzi internauci, szczególnie w wieku nastoletnim. Jak wymienia prof. Jacek Pyżalski, takie 

zachowania są regularne, wymierzone w słabszych, intencjonalne. Cyberprzemoc ma najczęściej 

formę słowną – pojawia się np. w komentarzach, na memach czy nagraniach wideo. Może też byd 

bardziej zawoalowana: polegad na wykluczeniu z grupy, manipulowaniu czy nienawiązywaniu relacji. 

Badacze, którzy specjalizują się w tej tematyce stwierdzają, że cyberprzemoc jest inną formą 

przemocy rówieśniczej (bullying), czyli czegoś, co było znane od pokoleo. Jednak kilka cech powoduje, 

że w sieci potencjalni agresorzy są bardziej aktywni: 

-są przekonani o anonimowości, działają z ukrycia; 

-mogą spreparowad nienawistną treśd „na spokojnie”, bez potrzeby reagowania na bieżąco, jak jest 

np. w przypadku rozmowy osobistej czy wideo; 

-mogą działad w dowolnym czasie, a ofiara nie ma możliwości ucieczki, jak jest w przypadku 

osobistych kontaktów – jej profil cały czas jest dostępny w sieci. 

To powoduje, że skala problemu jest większa niż przed erą cyfrową.  

Jakie są formy cyberprzemocy? 

Najpopularniejsze z nich to: 

- publikowanie poniżających filmów lub zdjęd; 

- publikowanie ośmieszających, wulgarnych, komentarzy i postów; 

- włamania na konta serwisów społecznościowych; 

- flood, czyli wiadomościami w komunikatorze, telefonami, SMSami 

- podszywanie się pod inne osoby; 

- wykluczanie z internetowych społeczności 

Jak przeciwdziaład cyberprzemocy? 

Jeśli Twoje dziecko zaczyna dopiero przygodę z Internetem, spróbuj uświadomid mu, że istnieje w 

nim problem agresji i uwrażliwiaj na innych ludzi – którzy wymagają szacunku w sieci tak samo, jak w 

kontaktach osobistych. Zapoznaj dziecko z zasadami netykiety, jeśli korzysta już z sieci, porozmawiaj z 

nim o ewentualnych doświadczeniach cyberprzemocy. Może zna takie sytuacje z grupy znajomych, 

może napotkało je w sieci, a może samo jest sprawcą takiego ataku? 

 

 

 



Cyberprzemoc w Internecie – nie bądź obojętny 

Nawet pozornie niewinny żart może byd rodzajem cyberprzemocy. Uważajmy na to, co piszemy. 

Pamiętajmy o tym, że każdy i każda z nas ma swój własny poziom wrażliwości. To, że dla nas jakiś 

komentarz jest zabawny, nie oznacza, że dla innych nie będzie obraźliwy. 

Na niektóre formy cyberprzemocy grozi odpowiedzialnośd karna. W internecie nic nie ginie (nawet 

materiały wysyłane jako możliwe do odtworzenia raz np. na Snapchacie). 

Na przemoc nie wolno odpowiadad tym samym. Jeśli czujesz, że sprawa Cię przerasta, skontaktuj się 

ze specjalistami lub odpowiednimi służbami. 

Pamiętaj, że w serwisach społecznościowych wszelkie przejawy cyberprzemocy można zgłosid do 

administratorów (zgłoś nadużycie). 

Gdy padasz ofiarą cyberprzemocy, zachowaj dowód: zrób zrzut ekranu, zachowaj SMSy lub 

wiadomości. 

Jako świadek cyberprzemocy – reaguj i sprzeciwiaj się. Osób, które w sieci nie hejtują, nie trollują i 

nie stosują cyberbullyingu jest więcej niż tych, które to robią. Oni po prostu są głośni i starają się 

zdobyd, jak najwięcej uwagi.  

Co zrobid, gdy Twoje dziecko doświadczy cyberprzemocy? 

Udziel mu osobistego wsparcia, porozmawiaj, zapewnij dużo uwagi. 

Zabezpiecz wszystkie dowody cyberprzemocy – to szczególnie ważne, jeśli przemoc, której 

doświadczyło dziecko jest przestępstwem. 

Zwród się do administratora serwisu/strony z prośbą o usunięcie nienawistnych treści i zablokowanie 

osoby atakującej. Większośd serwisów oferuje specjalny formularz – można je znaleźd na Facebooku, 

Instagramie i w innych mediach społecznościowych. 

Jeśli możesz porozmawiad ze sprawcą lub jego rodzicami, żądaj od niego zakooczenia przemocy i 

usunięcia z sieci wszystkich jej śladów. 

Poinformuj o tej sytuacji szkołę, wychowawcę i współpracujcie – zdarza się, że dziecko jest nie tylko 

ofiarą przemocy w świecie online, ale również offline. 

Jeśli popełniono przestępstwo, poinformuj o nim policję. 

Jeśli masz pytania, dzwoo pod numer 800 100 100 – to telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie 

bezpieczeostwa w sieci. 

Powiedz swojemu dziecku o telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111. Jest on prowadzony 

przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę i jest bardzo cennym wsparciem dla młodych osób, które 

czasem wolą porozmawiad z kimś innym niż rodzice. W telefonie zaufania pracują profesjonaliści, 

którzy będą w stanie adekwatnie zareagowad na problemy dziecka. 

 



Pamiętaj 

 

Reaguj na przejawy cyberprzemocy i naucz dziecko, jak powinno na nie odpowiadad. Nigdy nie 

bagatelizuj tego problemu. Cyberprzemoc może mied dramatyczne skutki, zwłaszcza w sytuacji 

pozostawienia dziecka bez należytego wsparcia. Kategorycznie przestrzeż je przed angażowaniem się 

w cyberprzemoc w roli sprawcy.” 

 

Materiały ze strony: 

https://fundacja.orange.pl/strefa-wiedzy/post/cyberprzemoc 
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