
Drodzy Rodzice, 

W trosce o bezpieczeństwo i dobro Państwa dzieci pragniemy przypomnieć o konieczności 

zwracania szczególnej uwagi na sposoby korzystania z urządzeń mobilnych, w szczególności 

z telefonów komórkowych. Dzieci i młodzież zapominają, że telefon ma służyć przede 

wszystkim  komunikacji. Tymczasem telefon i inne urządzenia mobilne stają się narzędziem 

przemocy. Takie zachowania mogą przybierać różne niebezpieczne formy: 

- nagrywanie, upublicznianie, rozsyłanie zdjęć, materiałów filmowych ośmieszających ofiarę, 

zawierających treści zarejestrowane wbrew jej woli, 

- wysyłanie ofierze wiadomości sms i e-maili, wiadomości na czacie internetowym przez 

komunikator internetowy, zawierających wulgarne, złośliwe, obraźliwe, poniżające treści lub 

groźby, 

- dodawanie wulgarnych, ośmieszających lub obraźliwych komentarzy pod materiałami 

zamieszczonymi przez ofiarę, 

- podawanie się za kogoś w Internecie, rozsyłanie innym w czyimś imieniu złośliwych, 

obraźliwych wiadomości; tworzenie pod czyimś imieniem fałszywych profili na portalach 

społecznościowych i umieszczanie tam treści ośmieszających innych, 

- włamania na konta e-mailowe, profile na portalu społecznościowym czy konto w grze 

internetowej, 

- wykluczenie danej osoby z grupy utworzonej w Internecie, np. wyłączenie kogoś z grupy 

klasowej na portalu społecznościowym. 

 

Do takich niepokojących sytuacji dochodzi najczęściej nie w warunkach szkolnych, ale w 

godzinach popołudniowych i wieczornych, kiedy dzieci przebywają pod opieką rodziców. 

Najczęściej rodzice nie są świadomi, że ich dziecko, korzystając z telefonu, staje się 

„cyberprzestępcą”, a rodzice, kupując coraz nowsze modele telefonów i opłacając rachunki za 

ich korzystanie, mimowolnie i bezwiednie „finansują cyberprzemoc”. Dzieci i młodzież mają 

złudzenie, że cyberprzemoc związana jest z anonimowością i bezkarnością.  

Tymczasem w polskim prawie istnieją przepisy, które w jednoznaczny sposób określają 

konsekwencje prawne dla sprawców cyberprzemocy, np.: 

- art. 23,24 k.c.  naruszenie dóbr osobistych dziecka, 

- art. 216 k.k. zniewaga, 

- art. 212 k.k. zniesławienie, 

- art. 141 k.w. używanie wulgaryzmów w miejscu publicznym. 

 

Dziecko, jako osoba niepełnoletnia, nie może samodzielnie wykonywać żadnych czynności 

prawnych, wszelkie czynności prawne podejmują za nią rodzice lub opiekunowie prawni. 

Jeżeli sprawcą przestępstwa jest osoba poniżej 17.r.ż., wszelkie czynności prawne 

realizowane są wobec niej poprzez Sąd Rodzinny i Nieletnich.  



Jednocześnie przypominamy, że konto na Facebook’u może być założone przez osoby 

powyżej 13.r.ż. Młodsze dzieci nie potrafią realnie ocenić zagrożeń i konsekwencji płynących 

z aktywności na portalach społecznościowych. 

Rodzice, jako osoby z najbliższego otoczenia dziecka, powinni uważnie obserwować, w jaki 

sposób dzieci i młodzież korzystają z telefonów i innych urządzeń mobilnych i w porę 

zapobiegać negatywnym konsekwencjom. 

 

Zgodnie z zarządzeniem dyrektora nr 16/2012 z dn. 5 listopada 2012r.  na terenie szkoły 

obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych (pełen tekst zarządzenia na stronie 

internetowej szkoły w zakładce bip Regulaminy/procedury)  

 

Agnieszka Chudzik, pedagog 

Ilona Kowalska, psycholog 


