
CYBERPRZEMOC W SZKOLE, ŚRODOWISKU LOKALNYM CZY W DOMU – CO TO JEST I JAK 
REAGOWAĆ 

Cyberprzemoc – przemoc z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych, głównie 
Internetu oraz telefonów komórkowych. Podstawowe formy zjawiska to nękanie, straszenie, 
szantażowanie z użyciem sieci, publikowanie lub rozsyłanie ośmieszających, kompromitujących 
informacji, zdjęć, filmów z użyciem sieci oraz podszywanie się w sieci pod kogoś wbrew jego woli. Do 
działań określanych mianem cyberprzemocy wykorzystywane są głównie: poczta elektroniczna, czaty, 
komunikatory, strony internetowe, blogi, serwisy społecznościowe, grupy dyskusyjne, serwisy SMS 
i MMS. 

Zaistniałą sytuację zgłaszamy dyrekcji bądź dzwoniąc na poniższe telefony, na podstawie 
prawnej wynikającej z takich dokumentów jak - Kodeks Karny, Statut szkoły, Regulamin szkoły. 

Telefony alarmowe krajowe i lokalne: 

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży - 116 111 

Telefon dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci – 800 100 100, 
dyzurnet@dyzurnet.pl 

Przypadek cyberprzemocy może zostać ujawniony przez ofiarę, świadka (np. innego ucznia, 
nauczyciela, rodzica) lub osobę bliską ofierze (np. rodzice, rodzeństwo, przyjaciele). W każdym 
przypadku należy ze spokojem wysłuchać osoby zgłaszającej i okazać jej wsparcie. Podziękować za 
zaufanie i zgłoszenie tej sprawy.  

 Jeśli zgłaszającym jest ofiara cyberprzemocy, podejmując działania przede wszystkim należy 
okazać wsparcie, z zachowaniem jej podmiotowości i poszanowaniem jej uczuć. Potwierdzić, że 
ujawnienie przemocy jest dobrą decyzją. Taką rozmowę należy przeprowadzić w miejscu 
bezpiecznym, zapewniającym ofierze intymność. Nie należy podejmować kroków, które mogłyby 
prowadzić do powtórnej wiktymizacji czy wzbudzić podejrzenia sprawcy (np. wywoływać ucznia 
z lekcji do dyrekcji). 

 Jeśli osobą zgłaszającą nie jest ofiara, na początku prosimy o opis sytuacji, także z zachowaniem 
podmiotowości i poszanowaniem uczuć osoby zgłaszającej (np. strach przed byciem kapusiem, 
obawa o własne bezpieczeństwo). W każdej sytuacji w trakcie ustalania okoliczności trzeba 
ustalić charakter zdarzenia (rozmiar i rangę szkody, jednorazowość / powtarzalność). Realizując 
procedurę należy unikać działań, które mogłyby wtórnie stygmatyzować ofiarę lub sprawcę, np.: 
wywoływanie uczniów z lekcji, konfrontowanie ofiary i sprawcy, niewspółmierna kara, wytykanie 
palcami, etc. Trzeba dokonać oceny, czy zdarzenie wyczerpuje znamiona cyberprzemocy, czy jest 
np. niezbyt udanym żartem (wtedy trzeba podjąć działania profilaktyczne mające na celu nie 
dopuszczenie do eskalacji tego typu zachowań w stronę cyberprzemocy). 

Kontaktu z Policją wymagają wszelkie sytuacje, w których zostało naruszone prawo (np. 
groźby karalne, świadome publikowanie nielegalnych treści, rozpowszechnianie nagich zdjęć 
z udziałem małoletnich). Za zgłoszenie powinien odpowiadać dyrektor szkoły. 

Polecamy dla rodziców i uczniów stronę: https://akademia.nask.pl/kreskowki.html znajdą tu 
Państwo animacje, które w lekki i dowcipny sposób pokazują wybrane zagrożenia, z jakimi mogą się 
zetknąć  wszyscy korzystający z nowoczesnych technologii. Wszystkie filmy nawiązują do 
powszechnie znanych baśni - pozwala to dotrzeć zarówno do najmłodszych jak i do nieco starszych 
użytkowników Internetu. 
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