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Czym jest... 
CYBERPRZEMOC  
I NĘKANIE  
W SIECI

Cyberprzemoc (ang. cyberbullying) to dowolne postępowanie 
charakteryzujące się znęcaniem nad ofiarą w sieci. Postępowanie to 
może mieć miejsce za pośrednictwem smartfonów, tabletów, gier 
online, forów dyskusyjnych, serwisów społecznościowych i innych 
mediów. Sama cyberprzemoc nie jest nielegalna, ale może być, jeśli 
treści stwarzają zagrożenie. 

Nękanie w sieci polega na wysyłaniu obraźliwych, obelżywych i 
nieprzyzwoitych wiadomości oraz zachowywaniu się w agresywny 
sposób. Jeśli dana osoba celowo przesyła Ci obraźliwe i wzbudzające 
strach wiadomości, postępowanie tej osoby może być nielegalne. 

Nie masz pewności, czy dane zachowanie jest cyberprzemocą lub 
nękaniem? Czasami ludzie używają określeń agresja lub nękanie w 
stosunku do kłótni pomiędzy dwoma osobami. Jednak jeśli dana osoba 
jest często okrutna w stosunku do Ciebie, jest to nękanie i nie możesz 
obwiniać się za zachowanie tej osoby. Nikt nie zasługuje na traktowanie 
w taki sposób. 

S     Zrób zrzut ekranu z obraźliwymi lub 
nękającymi wiadomościami.

M    Upewnij się, że Twoje ustawienia 
prywatności są skonfigurowane w taki 
sposób, że tylko ludzie, których znasz i 
którym ufasz, mogą zobaczyć Twoje wpisy.

A    Unikaj dalszej komunikacji lub odwetu na 
osobach wysyłających te wiadomości.

R    Zgłoś incydent(y) dostawcy usług 
internetowych bądź administratorowi strony 
lub serwisu społecznościowego.

T
    W razie obaw porozmawiaj z rodzicem, 

opiekunem, nauczycielem lub przyjacielem, 
bądź skontaktuj się z zespołem wsparcia dla 
ofiar.



ZRÓB ZRZUT EKRANU  
Z OBRAŹLIWYMI  
LUB AGRESYWNYMI 
WIADOMOŚCIAMI

ZADBAJ O ODPOWIEDNIE  
USTAWIENIA PRYWATNOŚCI

Jeśli otrzymujesz obraźliwe lub agresywne 
wiadomości, zrób zrzut ekranu lub zachowaj je w 
inny sposób, aby zarejestrować otrzymaną treść. 

Umożliwi to udokumentowanie takich działań oraz 
pozwoli policji podjąć odpowiednie kroki. Jeśli nie 
wiesz, jak zrobić zrzut ekranu, możesz sprawdzić 
to w Internecie. Upewnij się, że wiesz, jak tego 
dokonać na wszystkich swoich urządzeniach, w tym 
laptopach, telefonach, tabletach, komputerach i 
konsolach. 

Jeśli otrzymujesz e-maile lub SMS-y, nie usuwaj ich 
tylko upewnij się, że zostały zapisane i że można 
uzyskać do nich później dostęp. 

Ustawienia prywatności są bardzo przydatne. 
Odpowiednie skonfigurowanie ustawień 
prywatności uniemożliwi innym dostęp do danych 
informacji, których nie chcesz aby widzieli. 

Dobre ustawienia prywatności to m.in. ustawienia, 
które umożliwiają dostęp do Twoich treści wyłącznie 
członkom rodziny i wybranym znajomym. 

Warto sprawdzić ustawienia prywatności na 
wszystkich kontach w serwisach społecznościowych. 

Pozwoli to uniknąć niechcianych wiadomości i 
uniemożliwi innym wykorzystywanie przeciwko 
Tobie informacji z serwisów społecznościowych.



POMOC DOTYCZĄCA 
USTAWIEŃ PRYWATNOŚCI 
NA SERWISACH 
SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Facebook 
facebook.com

Twitter
support.twitter.com 

Instagram
help.instagram.com

LinkedIn
linkedin.com

Google+ 
support.google.com

Pinterest
help.pinterest.com

Tumblr
tumblr.com

Snapchat
support.snapchat.com

YouTube
youtube.com

Jeśli korzystasz z 
ogólnodostępnego 
komputera (np. w bibliotece, 
kawiarence internetowej, 
sklepie komputerowym czy 
nawet wspólnego komputera 
w domu lub szkole), 
pamiętaj, aby wylogować 
się z tego urządzenia i 
wszystkich kont za każdym 
razem po zakończeniu 
korzystania z nich. Pomoże 
to chronić Twoją prywatność.

WYLOGUJ SIĘ

https://www.facebook.com/help/
https://www.facebook.com/help/
https://support.twitter.com/
https://support.twitter.com/
https://help.instagram.com/
https://help.instagram.com/
https://www.linkedin.com/help/linkedin
https://www.linkedin.com/help/linkedin
https://support.google.com/plus#topic=6320382
https://support.google.com/plus#topic=6320382
https://help.pinterest.com/en
https://help.pinterest.com/en
https://www.tumblr.com/abuse
https://www.tumblr.com/abuse
https://support.snapchat.com/en-GB
https://support.snapchat.com/en-GB
https://www.youtube.com/user/YouTubeHelp


NIE PODAWAJ 
NIKOMU SWOICH 
HASEŁ

Nawet najbliższym przyjaciołom, którzy prędzej czy później mogą 
przestać nimi być. Zabezpiecz hasłem swój telefon, żeby nikt nie 
mógł z niego korzystać, aby się za Ciebie podawać.

Unikaj dalszej komunikacji - jeśli otrzymujesz wiadomości 
o obraźliwej treści, nie odpowiadaj na nie i unikaj odwetu w
odpowiedzi na takie komentarze. Czasami nadawcy na takie właśnie
zachowanie oczekują, ponieważ myślą, że daje im to nad Tobą
władzę – nie chcesz, aby taka osoba czuła się silniejsza. Jeśli tego
dokonasz możesz tylko pogorszyć sytuację lub wpaść w kłopoty.

Zgłaszaj incydenty - ważne jest, aby zgłaszać takie wiadomości. 
Jeśli otrzymujesz wiadomości w serwisach społecznościowych, 
możesz zgłosić te wiadomości bezpośrednio na ich stronie. 
Większość serwisów społecznościowych umożliwia zgłaszanie lub 
oznaczanie treści naruszających wytyczne dla użytkowników. 

Na stronie ThinkuKnow znaleźć można 
informacje na temat tego,  

jak blokować użytkowników, zgłaszać 
i zmieniać ustawienia prywatności na 

serwisach społecznościowych. 

thinkuknow.co.uk

Jeśli otrzymujesz wiadomości SMS, z 
komunikatora internetowego lub za 

pośrednictwem konsoli gier, często można 
zablokować numer komórkowy lub kontakt/

osobę. Uniemożliwia to takiej osobie 
wysyłanie do Ciebie wiadomości. 

Możesz również odnaleźć swojego dostawcę 
usług internetowych i zgłosić do niego takie 

treści.

REPORT!

BLOCK!

http://thinkuknow.co.uk/parents/articles/Reporting-to-social-media-sites-/


JAK POMÓC ZNAJOMYM

Działania, których można spróbować, aby pomóc 
znajomym, którzy są ofiarą agresji lub nękania.

21    Wysłuchaj ich -  rozmowa z drugą
       osobą może być dla nich 
       bardzo pomocna. 

22    Wspieraj znajomych - oferując wspólne zgłoszenie
nękania i pomagając im zastanowić się, co chcą 
powiedzieć.  

23    Wspieraj te osoby poprzez zamieszczanie 
pozytywnych komentarzy - dzięki temu nie będą 
czuli się osamotnieni, gdy ktoś będzie publikował 
negatywne wpisy.  

24    Spędzajcie razem czas - pomoże to im na trochę
zapomnieć o przykrych sprawach. Możecie obejrzeć 
film na DVD, uprawiać sport lub wybrać się do kina. 

JAK POWIEDZIEĆ INNEJ OSOBIE

Choć rozmowa o nękaniu i agresywnych zachowaniach często nie jest 
łatwa, nie należy radzić sobie z tym problemem w samotności. Jeśli 
uważasz, że jesteś ofiarą nękania, porozmawiaj z zaufaną osobą dorosłą, np. 
z rodzicem, członkiem rodziny, opiekunem, nauczycielem lub przyjacielem. 
Osoby te będą w stanie pomóc i zapewnić Ci wsparcie. 

Poufną pomoc i doradztwo zapewniają:

NSPCC nspcc.org.uk 

Bullying UK bullying.co.uk 

 Kooth kooth.com 

Internet Matters internetmatters.org 

Kidscape  kidscape.org

 Childline 0800 1111 childline.org.uk

Lokalny Zespół Wsparcia Ofiar w West Mercia (ang. West Mercia Victim  
Support Team) tel. 01905 726896 od pn. do pt. 8:00 - 20:00 oraz  
sb. 9:00 - 17:00

http://www.nspcc.org.uk
http://www.bullying.co.uk
http://www.kooth.com/index.html
https://www.internetmatters.org/
http:// www.kidscape.org/advice/advice-for-young-people
https://www.childline.org.uk


Po pierwsze musisz zdać sobie sprawę, że uczestniczysz w nękaniu. 
Wszyscy popełniamy błędy.

21    Opowiedz o tym zaufanej osobie takiej jak rodzic, opiekun lub
nauczyciel. Osoba ta może będzie mogła poradzić Ci, co zrobić.  

22      Usuń napisane przez Ciebie nękające lub nieprzyjemne wpisy,
tweety lub komentarze 

23    Bądź pierwszą osobą, która podejmie odpowiednie działanie,
porozmawiaj z innymi osobami, zachęcając je do zaprzestania 
nękania. Wystarczy jedna osoba, aby rozpocząć wielką zmianę. 

24    Przeproś nękaną osobę i zaoferuj jej wsparcie. Może to wiele
znaczyć dla tej osoby.  

25    Czasami działamy w nieprzemyślany sposób. Ważne jest jednak,
żeby wyciągać wnioski i zmieniać nasze postępowanie w 
przyszłości.

CO ZROBIĆ JEŚLI TO 
TY JESTEŚ SPRAWCĄ 
NĘKANIA

Jeśli korzystasz z technologii cyfrowych, aby celowo 
powodować cierpienie, wywoływać gniew lub upokarzać inne 
osoby, oznacza to, że uczestniczysz w nękaniu w sieci. Czasami 
wystarczy „polubić” nieprzyjemny wpis na Facebooku lub 
rozpowszechniać plotki na Twitterze. Nękana osoba może Cię 
przez to postrzegać jako współsprawcę nękania.

Nękanie może ranić uczucia innych. Może sprawiać, że dana 
osoba będzie czuła się przygnębiona i będzie jej się zdawało, 
że jest w sytuacji bez wyjścia. Czasami może to prowadzić do 
samookaleczania lub myśli 
samobójczych. Warto 
pomyśleć, jak my 
poczulibyśmy się, gdyby 
ktoś powiedział to o nas.

POMYŚL 
O SWOIM 

ZACHOWANIU

DZIAŁANIA, KTÓRE  
MOŻESZ WYPRÓBOWAĆ



Policja może przyjrzeć się wiadomościom i innym treściom w celu 
ustalenia, czy noszą znamiona przestępstwa. 

Podjęte zostaną odpowiednie działania, które mogą 
obejmować skłonienie autora tych treści do wystosowania 
przeprosin lub, w poważniejszych sprawach, aresztowanie 
sprawcy lub zatrzymanie go i przesłuchanie z pouczeniem o 
odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań. 

Przypadki obejmujące długotrwałe znęcanie się lub zagrażające 
ludzkiemu życiu będą traktowane z należytą powagą. 

CO MOŻE ZROBIĆ 
POLICJA?

Jeśli ktoś grozi Ci wyrządzeniem krzywdy fizycznej, należy 
powiadomić o tym policję. 

W sprawach innych niż nagłe należy zadzwonić pod numer 
101. W sprawach niecierpiących zwłoki należy zadzwonić 
pod numer 999.

http://www.worcestershire.gov.uk/cypp

