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W tej 

prezentacji 

znajdziesz 

informacje 

o 

cyberprzemocy

Internet jest zarówno wielką skarbnicą wiedzy jak i dużym zagrożeniem. 

Od samego użytkownika zależy czy nam pomoże czy też zaszkodzi.

Przykłady zagrożeń:

 niebezpieczne treści (pornografia, przemoc, 

substancje odurzające, ksenofobia, patotreści),

 hejt i fake news,

 wyłudzanie danych (również hasła do kont) i pieniędzy, 

 cyberprzemoc,

 cyberprzestępstwa,

 uzależnienie.



prześladowanie, zastraszanie, nękanie, 

wyśmiewanie innych osób z wykorzystaniem Internetu 

i narzędzi typu elektronicznego (SMS, MMS, e-mail, fora dyskusyjne).  

przemoc z użyciem 

technologii informacyjnych 

i komunikacyjnych



Nękanie, straszenie, szantażowanie z użyciem Sieci,

Rejestrowanie niechcianych zdjęć i filmów,

Publikowanie w Internecie lub rozsyłanie przy użyciu 

telefonu komórkowego ośmieszających 

kompromitujących informacji, zdjęć,

Podszywanie się w Sieci pod rówieśników,

Włamania na konta pocztowe i konta komunikatorów 

w celu rozsyłania kompromitujących wiadomości.



 komunikatory, strony internetowe,

 czaty,

 poczta elektroniczna,

 blogi,

 serwisy społecznościowe,

 grupy dyskusyjne,

 telefony komórkowe ,

 serwisy SMS i MMS.



Sprawy dotyczące osób nieletnich rozpatruje Sąd Rodzinny, który może zastosować 
następujące środki: 

udzielić upomnienia,

 zobowiązać do określonego postępowania, 
a zwłaszcza do naprawienia wyrządzonej szkody, do wykonania określonych prac lub 
świadczeń na rzecz pokrzywdzonego, do podjęcia nauki lub pracy, do uczestniczenia w 
odpowiednich zajęciach o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub 
szkoleniowym, do powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub 
miejscach albo do używania alkoholu lub innego środka w celu wprowadzania się w stan 
odurzenia,

 ustanowić nadzór odpowiedzialny rodziców lub opiekuna,

 ustanowić nadzór organizacji młodzieżowej lub innej organizacji społecznej, 

 zastosować nadzór kuratora,

 skierować do ośrodka kuratorskiego, a także do organizacji społecznej lub instytucji 
zajmujących się pracą z nieletnimi o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub 
szkoleniowym, po  uprzednim porozumieniu się z tą organizacją lub instytucją,

 orzec przepadek rzeczy uzyskanych w związku z popełnieniem czynu karalnego,

 orzec umieszczenie w rodzinie zastępczej, odpowiedniej placówce opiekuńczo-
wychowawczej albo ośrodku szkolno-wychowawczym,

 orzec umieszczenie w zakładzie poprawczym,

 zastosować inne środki zastrzeżone w niniejszej ustawie do właściwości sądu  rodzinnego, 
jak  również zastosować środki przewidziane w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.



§1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej 

wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie 

narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia    wolności do lat 3. 

§ 2: Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, 

wykorzystuje je wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej 

szkody majątkowej lub osobistej.

§ 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.

§ 4: Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek 

pokrzywdzonego.



Jeśli sprawcami będą nieletni, ale skutki ich zachowania 

okażą się tragiczne, zostaną potraktowani jak dorośli. 

Za rejestrowanie upokarzjących scen będzie grozić kara 

od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. 

Za oglądanie i przechowywanie takich filmów – 3 lata 

więzienia.

Za robienie z ukrycia zdjęć nagim osobom 

i rozpowszechnianie ich – 2 lata więzienia.



1. Nigdy nie podawaj w Internecie swojego prawdziwego 

imienia i nazwiska. Posługuj nickiem.

2. Nigdy nie podawaj osobom poznanym w Internecie 

swoich danych. Nie możesz mieć pewności, z kim 

naprawdę rozmawiasz!!!

3. Nigdy nie wysyłaj nieznajomym swoich zdjęć. Nie 

wiesz do kogo naprawdę trafią i w jakim celu zostaną 

wykorzystane.

4. Jeżeli wiadomość którą otrzymałeś jest wulgarna lub 

niepokojąca, nie odpowiadaj na nią. Pokaż ją swoim 

rodzicom.



5. PAMIĘTAJ,

że nigdy nie możesz mieć pewności, z kim rozmawiasz  w Internecie. 

Ktoś, kto podaje się za Twojego rówieśnika, w rzeczywistości może 

być dużo starszy  i mieć wobec Ciebie złe zamiary!!!





Brak możliwości przychodzenia do szkoły, to nie wakacje ani nie ferie. To czas, który 

nie zwalnia z myślenia. Zrób wszystko by być bezpiecznym zarówno online jak i w realu. 

Dlatego przypominamy także, iż na dzień 14 maja 2020 roku obowiązują obostrzenia 
związane z pandemią. Należy zrobić wszystko aby nie dochodziło do kolejnych zakażeń, 
a więc pamiętaj:

 Często myj ręce mydłem i wodą.

 Dezynfekuj ręce środkiem na bazie alkoholu.

 Unikaj dotykania nieumytą ręką twarzy (ust, nosa, oczu).

 Podczas kichania i kaszlu zakrywaj usta/nos zgiętym łokciem lub chusteczką jednorazowego 
użytku, którą należy każdorazowo wyrzucić, a następnie umyć ręce.

 Zachowaj bezpieczną odległość od drugiego człowieka (ok. 2m).

 Noś maseczkę. 

 W miarę możliwości pozostań w domu.

 Nie przesiaduj w galeriach handlowych.

TO ZALEZY RÓWNIEŻ OD CIEBIE, CZY WIRUS BĘDZIE SIĘ DALEJ ROZPRZESTRZENIAŁ!



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
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