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•Internet to największa sieć komputerowa 
na świecie. Została stworzona w późnych 
latach sześćdziesiątych z inicjatywy 
Departamentu Obrony USA. Sieć rozrastała 
się szybko. Objęła najpierw komputery 
naukowców z całego kraju a potem 
komputery szkół przedsiębiorstw bibliotek a 
także osób prywatnych. 

 



 Komputer z dostępem do Internetu jest jednym z 

najważniejszych narzędzi służących współczesnemu 

człowiekowi do pracy, nauki i rozrywki. Jak każde narzędzie 

może być wykorzystywane do różnych celów - tych 

"właściwych" jak i szkodliwych, złośliwych a nawet 

przestępczych. Na zagrożenia występujące i związane z 

Internetem narażony jest każdy użytkownik Internetu bez 

wyjątku. W największym niebezpieczeństwie są dzieci, jako 

najbardziej podatne na wszelkie wpływy, również te 

szkodliwe i niepożądane. 



Jakie treści możemy spotkać? 

•Pornografia 

    ( dorosła i dziecięca) 

•Przemoc internetowa.(nękanie, 
ośmieszanie, groźby, zniewaga i 
zniesławienie)   

•Wulgarność i agresja słowna. 

•Używki 

•Hazard, gry. 

•Broń, niebezpieczne narzędzia. 

•Sekty, niebezpieczne grupy 
nieformalne. 

•Handel żywym towarem 

•Przestępstwa nienawiści. 

•Przestępstwa gospodarcze. 



Jeśli masz podejrzenie, że zostało złamane 

prawo, to pod żadnym pozorem nie działaj na 

własną rękę, tylko jak najszybciej powiadom 

rodziców, opiekunów prawnych, policję. Nie 

usuwaj dowodów przestępstwa – nawet jeśli 

będzie to wulgarny lub nieprzyjemny list, bądź 

inny plik.  

Policja- 997 , 112 

Komenda Powiatowa Policji w Radomsku 

478464211 

 

 



Czym jest Cyberprzemoc?? 

 
  Cyberprzemoc –przemoc z użyciem 

technologii informacyjnych i 

komunikacyjnych. Najczęściej terminu tego 

używa się w odniesieniu do przemocy 

rówieśniczej z użyciem telefonów 

komórkowych lub Internetu. 



Formy cyberprzemocy: 
 

•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 blog lub stronę internetową  i 
zamieszczanie ośmieszających  i upokarzających 
treści 

•groźby przy użyciu komunikatorów, telefonów 

•rozsyłanie do znajomych informacji o 
ośmieszających treściach e-mailem, smsem 

 



Kaśka z drugiej gimnazjum zgłosiła pedagogowi 

szkolnemu: Ktoś na „naszej klasie” podszył się 

pode mnie, założył konto  i umieścił tam moje różne 

zdjęcia z różnych wycieczek szkolnych, z 

urodzinowych imprez,  z basenu. Te zdjęcia są 

okropne! Teraz wszyscy je oglądają, śmieją się ze 

mnie, wypisują straszne komentarze – że jestem 

łatwa, a za drobną opłatą  zrobię każdemu to czy 

to…; 

 



•Basia z klasy szóstej od czterech dni otrzymuje  

SMS-y: Pilnuj się, bo nie wiesz, kiedy to nastąpi… 

Uważaj, jak idziesz ze szkoły do domu, czekamy… 

Nie wiesz, kiedy i gdzie cię dorwiemy… Twoje 

godziny są policzone…; 

 



13 letni Konrad od tygodnia nie chce chodzić do szkoły. 

Dopiero wczoraj przyznał się rodzicom, że na adres  

e-mailowy otrzymuje mnóstwo wiadomości  

o niemiłej treści: 

Hej grubasie, zmiataj z naszej klasy, tu nikt cię nie chce… 

W naszej klasie przeszkadzasz wszystkim… Ty konfidencie, 

nikt cię nie lubi. Podobne komunikaty chłopiec otrzymuje 

na Gadu-Gadu. Rodzice blokowali numery tych kont, ale 

ktoś zakłada wciąż nowe; 



Co robić, żeby nie zostać 

ofiarą cyberprzemocy? 

 

dbać o prywatność swoich danych osobowych 

zapewniać swoim profilom w Sieci status 

prywatny 

chronić swoje hasła i loginy 

nie zamieszczać w Sieci swoich zdjęć i filmów 

nie dawać wszystkim swojego numeru telefonu 



Jak korzystać z  Internetu, 

żeby nie krzywdzić innych? 

 
traktować innych z szacunkiem 

nie zamieszczać w Internecie materiałów, które 

mogą kogoś skrzywdzić 

zawsze pytać o zgodę, jeżeli chcemy komuś 

zrobić zdjęcie lub nakręcić film z jego udziałem 

nie rozsyłać za pomocą telefonu komórkowego 

zdjęć, filmów oraz tekstów, które mogą komuś 

sprawić przykrość 



Uzależnienia od internetu to dziś powszechny 
problem. Porównywany do alkoholizmu czy 
narkomanii. Coraz to młodsi ludzie mają 
problem z uzależnieniem od komputera, 
telewizora czy telefonu komórkowego. 
Oszukując siebie nie widzą problemu, który ich 
otacza. Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, 
jakie płyną z tego zagrożenia 



Komputer jest urządzeniem, które oferuje wiele 

możliwości dzięki zastosowaniu odpowiedniego 

oprogramowania. Najliczniejszą grupę stanowią 

gry oraz Internet. Są dla dzieci i młodzieży 

wspaniałą rozrywką i relaksem. Młodzi ludzie 

wybierają najchętniej te gry, których treści 

przepełnione są brutalnością i okrucieństwem. Takie 

gry nie pozostają bez wpływu na psychikę. 



Gry komputerowe dostarczają dziecku 
silnych przeżyć i doświadczeń, 
angażują emocjonalnie i nie dają 
uczucia nudy. Prezentowana w nich 
agresja i przemoc mogą utrwalić w 
dziecku przekonanie, iż okrucieństwo 
jest stanem normalnym. 



SKUTKI UZALEŻNIENIA 

  Brak aktywności prowadzi do otyłości, która 
w dzisiejszych czasach jest dość dużym 
problemem. W wyniku tego wzrasta liczba 
dzieci z wadami postawy, skrzywieniem 
kręgosłupa. Obserwowane są jak dotąd 
niespotykane w dużym stopniu wady 
wzroku oraz uszkodzeń nerwów 
odpowiedzialnych za ruchy nadgarstka i 
dłoni 



SKUTKI UZALEŻNIENIA 

Wielogodzinne siedzenie bez ruchu przed 
komputerem sprzyja powstawaniu różnych 
schorzeń,aż do powstawania zakrzepów w 

żyłach, co może doprowadzić do śmierci 

 



SKUTKI UZALEŻNIENIA 
- przykłady 

Syn chciał zabić matkę jak w grze 
komputerowej 

Gry komputerowe tak bardzo pochłonęły 
Marcina P. (17 l.) ,że chłopak w końcu 
przestał odróżniać rzeczywistość. 



SKUTKI UZALEŻNIENIA 

Jednakże zabijanie na ekranie komputera 
szybko przestało nastolatkowi wystarczać. 

- Zaczął mnie bić i wyganiać z domu - 
opowiada matka nieletniego - Groził, że 
zwiąże mnie łańcuchem, a potem mnie i 

córce poucina głowy piłą 



SKUTKI UZALEŻNIENIA 
Skoczył z budynku, bo chciał spotkać 
swoich przyjaciół 

    Podobnie tragiczna w skutkach historia miała 
miejsce z udziałem młodocianego miłośnika  gry 
internetowej. 13 letni chłopak, który pewnego 
dnia skoczył z 24 piętrowego budynku, by jak 
napisał przed śmiercią w liście do rodziców 
spotkać się "po drugiej stronie" z trzema 
przyjaciółmi z gry. 



SKUTKI UZALEŻNIENIA 
20-latek zmarł po wielogodzinnym graniu na 
konsoli. Chłopak zmarł w wyniku zatoru żył, który 
spowodowany był wielogodzinnym graniem na konsoli bez 
robienia przerw czy wstawania z fotela. Potrafił spędzać 
przy konsoli nawet 12 godzin dziennie. 
 
 



ŻYJ ZDROWO, ABY NIE WPAŚĆ W 
UZALEŻNIENIE 

Wychodź do znajomych 

Uprawiaj sport 

Wychodź na spacery 

Nie zamykaj się w pokoju z komputerem 

 

 

 



A NA KONIEC KRÓTKO O 

ODPOWIEDZIALNOŚCI 

PRAWNEJ  MŁODZIEŻY 



ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NIELETNICH 



       PRZYKŁADY NAJCZĘSCIEJ POPEŁNIANYCH WYKROCZEŃ 
  PRZEZ MŁODZIEŻ 

 
zakłócenie wybrykiem spokoju lub porządku publicznego (art. 51 kw) 
rzucanie kamieniami lub innymi przedmiotami w pojazd mechaniczny będący w ruchu 
(art. 76 kw), 
samowolna zmiana, niszczenie lub uszkadzanie znaków drogowych   (art. 85 kw), 
kradzież lub przywłaszczenie mienia (art. 119 kw), 
niszczenie lub uszkodzenie mienia (art. 124 kw), 

Nieletni odpowiada za popełnienie „czynu 
karalnego”, którym jest przestępstwo lub 
przestępstwo skarbowe albo wykroczenie. 



TYPY  PRZESTĘPSTW, KTÓRE MOGĄ 

ZOSTAĆ POPEŁNIONE PRZEZ UCZNIÓW, 

NA TERENIE SZKOŁY LUB W JEJ 

POBLIŻU 

WAŻNE! 
W przypadku popełnienia przestępstwa  na szkodę 
nauczyciela, uczeń odpowiada za czyn skierowany 
przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu! 

 

 



Art. 156 i 157kk     naruszenie lub uszkodzenie     
ciała 



Art. 158kk  - bójka, pobicie 



Art.216kk         znieważenie osoby 



Art. 190kk   - groźba karalna 



Art. 207kk   [znęcanie się nad osobą zależną] 



niesystematyczne 
uczęszczanie do szkoły, 
wagary, inne 
zaniedbywanie nauki, 
niestosowne zachowanie 
się w szkole i poza szkołą, 
dłuższe przebywanie poza 
domem bez kontroli, 
wałęsanie się w 
towarzystwie 
zdemoralizowanych 
kolegów i łączenie się w 
grupy, 
 
 

zachowania agresywne, 
wandalizm, 
ucieczki z domu, 
palenie tytoniu, 
picie alkoholu, 
używanie narkotyków i 
innych środków 
odurzających, 
przedwczesne podejmowanie 
życia seksualnego, 
popełnianie czynów 
zabronionych przez osobę w 
wieku poniżej 13 lat lub nie 
uznanych za czyny karalne. 

Przejawy demoralizacji u nieletnich: 



Wobec nieletnich sąd rodzinny może: 

1.udzielić upomnienia, 

2.zobowiązać do określonego postępowania, a 
zwłaszcza do naprawienia wyrządzonej szkody, 

3.ustanowić nadzór odpowiedzialny rodziców lub 
opiekuna, 

4.ustanowić nadzór organizacji młodzieżowej lub 
innej organizacji społecznej 



5.zastosować nadzór kuratora, 

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

7.orzec umieszczenie w zakładzie poprawczym, 

Wobec nieletnich sąd rodzinny może: 



DZIĘKUJE ZA UWAGĘ 


