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 96% dzieci z Internetu przynajmniej raz w tygodniu; 

 72 % loguje się codziennie. 

 W Polsce przeciętny wiek pierwszego logowania do sieci to 9 lat. 

 Co czwarte dziecko kontaktuje się z nieznajomymi w Internecie 24% 

 Co czternaste dziecko spotkało się z osoba poznana w Internecie - 7% 

 22% młodych internautów miało kontakt z treściami szkodliwymi. 

 Co dwunaste dziecko przyznało, ze było ofiarą cyberprzemocy 5%



 KLASYFIKACJA NAJCZĘŚCIEJ WYMIENIANYCH PRZEZ DZIECI I 
NAUCZYCIELI NIEBEZPIECZEŃSTW KOMPUTEROWYCH: 

 1.Cyberprzemoc ; CYBER- NIEBEZPIECZEŃSTWA 

 2.Cyberprzestęstwa - pedofilia, kradzieże, oszustwa internetowe, 
kradzież danych, niechciani cyber-goście, piractwo komputerowe;

 3.Cyberchoroby -psychiczne, fizyczne.





ZAGROŻENIA, Z JAKIMI MOŻEMY ZETKNĄĆ SIĘ W SIECI: 

 cyberprzemoc;

 treści niedozwolone; 

 nowe ruchy religijne ( sekty );

 próby samobójcze, samobójstwa, samookaleczenia;

 treści nawołujące do nietolerancji, rasizmu, ksenofobii; 

 hazard internetowy;

 utrata poufnych danych; 

 uzależnienie od Internetu; inne.



 CYBERPRZEMOC - czyli przemoc z użyciem technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych (Internet, telefony komórkowe).



cyberprzemoc

 CZATY 

 POCZTA ELEKTRONICZNA

 KOMUNIKATORY (np.: GG, Tlen)

 GRUPY DYSKUSYJNE

 SERWISY SMS, MMS 

 STRONY INTERNETOWE

 BLOGI SERWISY SPOŁECZNOŚCIOWE



RODZAJE CYBERPRZEMOCY

 Umieszczanie zdjęć i filmów Wrzuta, YouTube, Wiocha

 Nagrywanie lub fotografowanie z ukrycia i zamieszczanie w necie 
przemocy w szkole,

 podglądactwo 



Formy cyberprzemocy

 PRZEMOC WERBALNA (WYZYWANIE, PONIŻANIE, OŚMIESZANIE, 
STRASZENIE, SZANTAŻOWANIE, UPOKARZANIE) NAGABYWANIE 
(DRĘCZENIE, SPAMOWANIE, HACKOWANIE) PODSZYWANIE SIĘ



Konsekwencje karne 
cyberprzemocy

 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 3 lat. Atakowanie SMS-
ami, głuche telefony, rozpowszechnianie plotek można potraktować jako 
uporczywe nękanie, tj. stalking Jeżeli następstwem nękania będzie 
targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze 
pozbawienia wolności od roku do lat 10. Ściganie takiego przestępstwa 
odbywa się na wniosek złożony przez każdego pokrzywdzonego.



 PRZESTĘPSTWA KOMPUTEROWE W polskim prawie karnym brak jest 
definicji przestępstwa internetowego. Za przestępstwo internetowe 
uznaje się każde przestępstwo dokonane w sieci Internet lub za jej 
pomocą. Przepisy dotyczące przestępstw komputerowych zawarte 
są głównie w kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim.



Przestępstwa komputerowe

 NIEUPRAWNIONE UTRWALANIE LUB ZWIELOKROTNIANIE PROGRAMU W CELU 
ROZPOWSZECHNIANIA

 WŁAMANIE KOMPUTEROWE (HACKING) 

 KRADZIEŻ PROGRAMU

 BEZPRAWNE ROZPOWSZECHNIANIE UTWORÓW

 PASERSTWO PROGRAMU

 ROZPOWSZECHNIANIE W INTERNECIE TREŚCI PORNOGRAFICZNYCH

 ZNIEWAGA, ZA POMOCĄ ŚRODKÓW MASOWEGO KOMUNIKOWANIA SIĘ 
(Internetu) OSZUSTWO KOMPUTEROWE



KARALNE JEST RÓWNIEŻ PRZESYŁANIE LUB ROZPOWSZECHNIANIE TREŚCI

 Obrażających uczucia religijne

 Czynności seksualne z małoletnim 

 Publiczne propagowanie faszyzmu

 Dopuszczenie (namowa, pomoc) do samobójstwa drugiej osoby

 Szerzenie nienawiści na tle rasowym i etnicznym



objawy siecioholizmu
Bohdan Woronowicz

 spędzanie przy komputerze coraz większej ilość czasu kosztem 
innych zainteresowań; 

 zaniedbywanie obowiązków (dom, szkoła); konflikty z rodzina w 
związku z korzystaniem z sieci; kłamstwa co do czasu spędzanego w 
sieci;

 nieudane próby ograniczenia czasu spędzonego przed 
komputerem;

 rozdrażnienie, nawet agresja, gdy korzystanie z sieci jest utrudnione 
lub niemożliwe.



 Konflikty z członkami rodziny 

 Rozdrażnienie spowodowane przerwą w korzystaniu z sieci

 Zaniedbywanie potrzeb fizjologicznych 

 Zanik życia towarzyskiego 

 Zaniedbywanie dotychczasowych zainteresowań, spadek ocen w 
szkole 

 Brak kontroli nad czasem spędzonym w sieci


