
C Y B E R P R Z E M O C 

Rodzaje zagrożeń, sposoby 
reagowania.  

Olsztyn, 6 kwietnia 2011 



D E F I N I CJA  CY B E R P R Z E M O CY  

 

Wirtualne tyranizowanie, nękanie – jest wykorzystywaniem 
technik informacyjnych i komunikacyjnych, np. e-mail, telefonia 
komórkowa, fora dyskusyjne, portale społecznościowe, czaty do 
znęcania się i prześladowania osoby lub grupy osób. 

 

Cyberprzemoc jest świadomą szkodą, wyrządzaną za pomocą 
środków elektronicznych 

 

Olsztyn, 6 kwietnia 2011 
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Polskie prawo nie zapewnia w pełni skutecznej  
ochrony małoletnich przed cyberprzemocą!!!!  
 
Jednak wykorzystując istniejące regulacje 
prawne można w pewnym zakresie chronić 
małoletnie ofiary przemocy w Internecie. 
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W przypadku cyberprzemocy dostępne są dwie drogi ochrony 
prawnej: karna i cywilna. Jest to istotne rozróżnienie ze 
względu na fakt, iż mnogość możliwości działań 
przemocowych  przy użyciu nowych technologii powoduje, że  
przestępstwa zawarte w kodeksie karnym nie obejmują ich 
swoim zakresem.  
W związku z tym, w niektórych przypadkach, niemożliwe jest 
skierowanie sprawy do postępowania karnego (zgłoszenia 
jako przestępstwa). W takich sytuacjach konieczne jest 
posłużenie się drogą cywilną, czyli drogą roszczeń  
odszkodowawczych. 
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Należy pamiętać, że: 
w przypadku cyberprzemocy w stosunku do dzieci, czyli 
osób poniżej 18 r.ż., wszystkie działania prawne realizują 
rodzice lub opiekunowie prawni.  
 
Nie jest możliwe dochodzenie odpowiedzialności prawnej 
dziecka pokrzywdzonego cyberprzemocą bez współpracy 

z rodzicami. 
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W polskim prawie istnieje obowiązek zawiadomienia o 
przestępstwie. Każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu 
przestępstwa ściganego z urzędu, ma społeczny obowiązek 
zawiadomić o tym prokuratora lub policję.  Instytucje 
państwowe i samorządowe, które w związku ze swą 
działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa 
ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o 
tym prokuratora lub policję (art. 304 § 1 i 2 k.p.k.). W 
przypadku cyberprzemocy przestępstwami ściganymi z urzędu 
są: włamania, groźby: karalna i bezprawna. Jeżeli posiada się 
wiedzę o tych przestępstwach  należy zawiadomić policję lub 
prokuraturę. 
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W I Z E R U N E K 
Dobra osobiste, do których należy także wizerunek człowieka, podlegają ochronie – 
art. 23 Kodeksu cywilnego. 
  
Zgodnie z art. 81 Prawa autorskiego rozpowszechnianie wizerunku wymaga 
zezwolenia osoby na nim przedstawionej. Przy braku wyraźnego zastrzeżenia, 
zezwolenie to nie jest wymagane, jeżeli osoba pozująca otrzymała umówioną 
zapłatę. 
  
Ponadto Prawo autorskie wskazuje dwa wyjątki, kiedy zezwolenie takie nie jest 
wymagane, bo dotyczy: 
  
osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez 
nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych,  
osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, 
publiczna impreza.  
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                      ZNIESŁAWIENIE,  

                        ZNIEWAŻENIE 
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art. 212 kodeksu karnego  
§ 1.   Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę  
organizacyjną nie mającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub wła- 
ściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę za- 
ufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności,  
podlega grzywnie, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku. 
§ 2.   Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą środ- 
ków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia  
wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 
§ 3.   W razie skazania za przestępstwo określone w § 1 lub 2 sąd może orzec  
nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo  
na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego. 
§ 4.   Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 odbywa się z oskarżenia  
prywatnego. 
Art. 216.  
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art. 216 kodeksu karnego  
§ 1.   Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobec- 
ność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła,  
podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. 
§ 2.   Kto znieważa inną osobę za pomocą środków masowego komunikowa- 
nia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia  
wolności do roku. 
§ 3.   Jeżeli zniewagę wywołało wyzywające zachowanie się pokrzywdzonego  
albo jeżeli pokrzywdzony odpowiedział naruszeniem nietykalności ciele- 
snej lub zniewagą wzajemną, sąd może odstąpić od wymierzenia kary. 
§ 4.   W razie skazania za przestępstwo określone w § 2 sąd może orzec na- 
wiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na  
inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego. 
§ 5.   Ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego 
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                                   HACKING 
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art. 267 kodeksu karnego  
§ 1.   Kto bez uprawnienia uzyskuje informację dla niego nie 
przeznaczoną, otwierając zamknięte pismo, podłączając się do przewodu 
służącego do przekazywania informacji lub przełamując elektroniczne, 
magnetyczne albo inne szczególne jej zabezpieczenie, podlega grzywnie, 
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 
§ 2.   Tej samej karze podlega, kto w celu uzyskania informacji, do której 
nie jest uprawniony, zakłada lub posługuje się urządzeniem 
podsłuchowym, wizualnym albo innym urządzeniem specjalnym 
§ 3.   Tej samej karze podlega, kto informację uzyskaną w sposób 
określony    
w § 1 lub 2 ujawnia innej osobie. 
§ 4.   Ściganie przestępstwa określonego w § 1–3 następuje na wniosek 
pokrzywdzonego. 
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art. 268a kodeksu karnego 
§ 1.   Kto, nie będąc do tego uprawnionym, niszczy, uszkadza, usuwa, zmienia  
lub utrudnia dostęp do danych informatycznych albo w istotnym stopniu  
zakłóca lub uniemożliwia automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub  
przekazywanie takich danych, podlega karze pozbawienia wolności do  
lat 3.  
§ 2.   Kto, dopuszczając się czynu określonego w § 1, wyrządza znaczną szkodę  
majątkową, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.  
§ 3.   Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek po- 
krzywdzonego. 
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                                   GROŹBY 
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art. 190 kodeksu karnego  
§ 1.   Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę 
osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że 
będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia 
wolności do lat 2. 
§ 2. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego. 
 
art. 191 kodeksu karnego  
§ 1.   Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmu- 
szenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia,  
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 
§ 2.   Jeżeli sprawca działa w sposób określony w § 1 w celu wymuszenia zwrotu  
wierzytelności, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 
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                              WULGARYZMY 
 
art. 141 kodeksu wykroczeń  
Kto w miejscu publicznym umieszcza nieprzyzwoite 
ogłoszenie, napis lub rysunek albo używa słów 
nieprzyzwoitych, podlega karze ograniczenia wolności, 
grzywny do 1500 zł albo karze nagany. 
Przykład 
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                                   NĘKANIE 
 
art. 107 kodeksu wykroczeń  
Kto w celu dokuczenia innej osobie złośliwie 
wprowadza ją w błąd lub w inny sposób 
złośliwie niepokoi, podlega karze ograniczenia 
wolności, grzywny do 1500 zł albo karze nagany 
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                                S T A L K I N G 
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Art. 190a § 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, wy- 
korzystuje  jej 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. 
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nadkom. Leszek Róziecki  
 

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą 

Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie 
 

leszek.roziecki@ol.policja.gov.pl 
 

(89) 522 56 42, 43, 44 
 


