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Wybrane zagadnienia cyberbezpieczeństwa

STRESZCZENIE

W ciągu ostatnich lat dużą popularność zyskała problematyka związana z cyberbez- 
pieczeństwem. Jest ono pojęciem złożonym i wymagającym wielopłaszczyznowych 
działań. Cyberprzestrzeń, o której mówi się, rozpatrując cyberbezpieczeństwo, dotyczy 
zjawisk zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. Te drugie rozwijają się w bardzo 
szybkim tempie, o czym świadczą chociażby relacje w środkach masowego przekazu. 
W takim otoczeniu ważna jest wiedza na temat zagrożeń występujących w sieci i spo
sobów skutecznego przeciwdziałania im lub reagowania na nie.

W artykule zostaną przedstawione problemy związane z wybranymi zagadnieniami 
cyberbezpieczeństwa oraz ich wpływ na różne aspekty życia człowieka. Wskazane 
zostaną również sposoby radzenia sobie z zagrożeniami poprzez zróżnicowane formy 
i metody edukacji społeczeństwa.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, cyberbezpieczeństwo, cyberprzemoc, zagrożenia 
w sieci, edukacja.

Wstęp

Dyskusja na temat cyberbezpieczeństwa odbywa się wokół zagadnień dotyczących ochrony 
w cyberprzestrzeni, z którą związana jest między innymi ochrona obszaru przetwarzania 
informacji oraz relacji zachodzących między nimi. Informacja, która jest wiarygodna i jest 
do niej sprawny dostęp, wykorzystywana jest we wszystkich gałęziach życia. Tworzą się 
coraz to większe sieci informatyczne, które służą rozwojowi komunikacji, a za jej przy
czyną rozwojowi wszystkich innych obszarów. Cyberprzestrzeń jest miejscem tworzenia
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i kształtowania relacji społecznych. W rezultacie stwierdzić można, że system przepływu 
informacji jest kluczowy dla zapewnienia interesów poszczególnych grup społecznych, 
a także państwa. Każde jego zakłócenie staje się wyzwaniem dla wielu instytucji trudniących 
się bezpieczeństwem państwa.

Barbara Kaczmarczyk, Piotr Szczepański, Marlena Dąbrowska

Podstawowe pojęcia

Z pojęciem cyberbezpieczeństwa związanych jest kilka innych terminów. Trudno jest podej
mować dyskusję na jego temat bez wyjaśnienia najistotniejszych. Mowa w tym miejscu o: 
bezpieczeństwie, zagrożeniu, cyberprzestrzeni i cyberprzemocy. W dalszej części można 
będzie odnieść się do głównego zagadnienia, jakie jest poruszane w tym artykule, czyli 
cyberbezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo to przede wszystkim „[...] stan niezagrożenia, spokój, pewność [...]” k 
„Etymologia angielskiego słowa security oznaczającego bezpieczeństwo pochodzi od łaciń
skiego terminu sine cura, co oznacza bez obawy, bez lęku. Bezpieczeństwo już w XV wieku koja
rzyło się ze słowem bezpieczny, co oznaczało taki, któremu nic nie grozi, natomiast w wieku 
XVI odbierane było jako beztroski, spokojny, śmiały, odważny, poufały, zażyły, pewny, pewny 
siebie”1 2. Każda osoba inaczej interpretuje zjawiska zachodzące w jej otoczeniu, w związku 
z czym to co dla jednych będzie czymś bezpiecznym, w opinii innych może być odbierane 
jako zagrożenie. Niejednoznaczna definicja pojęcia bezpieczeństwo wynika z jego indywidual
nej, subiektywnej oceny oraz ogromnego zakresu kategorii bezpieczeństwa, który jest „bardzo 
trudny, a chyba wręcz niemożliwy do zwięzłego opisania i zdefiniowania”3.

Pojęciem ściśle związanym z bezpieczeństwem jest zagrożenie, którego jednolitej defi
nicji nie można znaleźć w literaturze przedmiotu. „Najprostsza interpretacja wyżej wymie
nionych terminów koncentruje się wokół stwierdzenia, że bezpieczeństwo zazwyczaj określa 
pewien (pozytywny) stan, natomiast zagrożenie często kojarzone jest z wydarzeniem, które 
w jakiś sposób narusza ten stan rzeczy” 4. „Najczęściej zagrożenia są konkretyzowane 
poprzez wartości, które mogą być utracone” 5. Ludzie obawiają się utraty między innymi 
takich wartości jak wolność, zdrowie czy życie. Zagrożenia charakteryzują się wysoką dyna- 
micznością i zmiennością6, co podnosi poziom dyskomfortu wśród poszczególnych osób, 
i całych społeczeństw.

W Raporcie o stanie bezpieczeństwa państwa w Polsce, opracowanym przez Minister
stwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, wśród zagrożeń dla bezpieczeństwa publicz

1 Słownik języka polskiego, tom 1, red. M. Szymczak, Warszawa 1981, s. 147.
2 B. Kaczmarczyk, Edukacja dla bezpieczeństwa i je j  konteksty [w:] Współczesność oraz 

perspektywy Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, tom 1, Rozwiązania prawno- 
organizacyjne i ich konteksty, red. nauk. B. Kogut, SA PSP, Kraków 2014, s. 143-144.

3 J. Marczak, Współczesny charakter, potrzeby i organizacja bezpieczeństwa narodowego [w:] 
Wojskowe wsparcie władz cywilnych i społeczeństwa -  założenia, przygotowania i użycie, red. W. Kitler, 
A. Skrabacz, AON, Warszawa 2004, s. 20.

4 B. Kaczmarczyk, P. Dobrowolski, M. Dąbrowska, Wybrane aspekty edukacji dla bezpieczeństwa, 
wyd. Adam Marszałek, Toruń 2018, s. 13-14.

5 B. Kaczmarczyk, Bezpieczeństwo i zagrożenia w teorii oraz praktyce, SAPSP, Kraków 2014, 
s. 68-69.

6 Ibidem, s. 67.
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nego, obok zagrożeń o charakterze kryminalnym, zagrożeń ruchu drogowego, zagrożeń 
transgranicznych i tych o charakterze zorganizowanym, wymienia się również zagrożenia 
w cyberprzestrzeni7.

Po raz pierwszy terminu cyberprzestrzeń użyto w 1982 roku w powieści science fiction 
autorstwa Wiliama Gibsona. Choć miało to miejsce prawie czterdzieści lat temu, pojęcie 
to wciąż uznawane jest za nowoczesne8. Zgodnie z terminologią stworzoną przez twórców 
literatury fabularnej do podstawowych elementów cyberprzestrzeni zaliczyć można: „rozle
głość (zasięg światowy), spajanie wszelkich zasobów w jedną, olbrzymią bazę danych, zło
żoność oraz bezprzestrzenność rozumianą jako brak możliwości odniesienia cyberprzestrzeni 
do fizycznych (w tym geograficznych) wymiarów realnego świata” 9. Powyższa definicja jest 
zbieżna ze współczesnymi interpretacjami terminu cyberprzestrzeń. Unia Europejska cyber
przestrzenią nazywa „wirtualną przestrzeń, w której krążą elektroniczne dane przetwarzane 
przez komputery PC z całego świata” 10 11. Cechą, która odróżnia cyberprzestrzeń od innych 
nośników informacji, jest fakt, że dane w sieci mogą być kształtowane przez wszystkich, 
są przekaźnikiem interaktywnym, w przeciwieństwie do jednostronnych przekazów nadawa
nych chociażby za pośrednictwem telewizji czy radia.

Cyberprzemoc z kolei to „przemoc z użyciem technologii informacyjnych i komunika
cyjnych (Internetu i telefonów komórkowych)” 11. Stanowi szczególny rodzaj szykanowania, 
ponieważ bardzo trudno mu się przeciwstawiać. Cyberprzemoc to nie tylko jawne znęca
nie się psychiczne nad innymi osobami. To wszelkie działania podejmowane w sieci w celu 
poniżenia lub przestraszenia drugiej osoby. Poza nękaniem, straszeniem i szantażowaniem, 
mowa również o publikowaniu kompromitujących informacji, zdjęć czy filmów oraz pod
szywaniu się pod kogoś wbrew jego woli. Formą cyberprzemocy jest także wykluczanie 
z grupy rówieśniczej, która istnieje online12.

W odniesieniu do wyżej przedstawionych treści w dalszej części należy omówić pojęcie 
-  cyberbezpieczeństwo. Najogólniej rozumiane jest ono jako „zespół zagadnień związanych 
z zapewnianiem ochrony w obszarze cyberprzestrzeni”. Cyberbezpieczeństwo rozumiane jest 
również jako „bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych” lub „bezpieczeństwo tele
informatyczne” i oznacza „odporność systemów teleinformatycznych, przy danym poziomie 
zaufania, na wszelkie działania naruszające dostępność, autentyczność, integralność lub pouf
ność przechowywanych lub przekazywanych, lub przetwarzanych danych, lub związanych 
z nimi usług oferowanych lub dostępnych poprzez te sieci i systemy informatyczne” 13. Zwią
zana jest z nim m.in. ochrona przestrzeni przetwarzania informacji oraz zachodzących inter
akcji w sieciach teleinformatycznych” 14.

7 Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce, MSWiA, Warszawa 2016, s. 8.
8 J. Wasilewski, Zarys definicyjny cyberprzestrzeni, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 

2013, nr 9, s. 225-226.
9 Ibidem, s. 226.
10 Virtual space in which the electronic data ofworldwide PCs circulate, http://ec.europa.eu/informa- 

tion_society/tl/help/glossary/index_en.htm#c, data dostępu: 11.05.2019 r.
11 Dzieci się liczą 2017. Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa i rozwoju dzieci w Polsce, red. M. 

Sajkowska, „Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka”, Vol 17, No 1 (2017), s. 278-279.
12 Ibidem, s. 279.
13 Strategia Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017-2022, Ministerstwo 

Cyfryzacji, Warszawa 2017.
14 https://mfiles.pl/pl/index.php/Cyberbezpiecze%C5%84stwo, data dostępu: 11.05.2019 r.

http://ec.europa.eu/informa-tion_society/tl/help/glossary/index_en.htm%23c
http://ec.europa.eu/informa-tion_society/tl/help/glossary/index_en.htm%23c
https://mfiles.pl/pl/index.php/Cyberbezpiecze%C5%84stwo
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Składowymi cyberbezpieczeństwa jest wiele pojęć z różnych obszarów, co wpływa na trud
ności w jego definiowaniu i interpretacji. „[...] Dla osób indywidualnych cyberbezpieczeństwo 
oznacza poczucie bezpieczeństwa oraz ochronę swojej prywatności w sieci [...]” 15, ale rów
nież swobodę korzystania z zasobów sieci i anonimowość, co rodzi wiele wątpliwości i zagro
żeń. Chociaż anonimowość w sieci może być pomocna dla osób nieśmiałych, które na przykład 
z jej pomocą mogą łatwiej nawiązywać kontakty, niesie ze sobą wiele negatywnych działań, 
które związane są z poczuciem bezkarności za czyny dokonywane w Internecie.

Kwestia dotycząca prywatności w przestrzeni cyfrowej aktualnie jest szeroko dysku
towanym tematem. „Pytania zadawane firmom technologicznym często spotykają się 
z głośnymi zapewnieniami, że wszelkie udostępniane dane są anonimowe, a poufne informa
cje są natychmiastowo usuwane z systemu [...]. W rzeczywistości sytuacja wygląda zupełnie 
inaczej. Grupa naukowców z Massachusetts Institute of Technology odkryła, że bardzo łatwo 
można ustalić, kto jest kim w przestrzeni cyfrowej. Anonimowe informacje mogą być szybko 
zidentyfikowane, gdy możliwy jest dostęp do wielu miejskich baz danych” 16. Można rozpa
trywać tę kwestię w kategorii naruszania prywatności nadawcy lub ochrony osób, które są 
odbiorcami potencjalnie negatywnych przekazów. Budzi to szereg kontrowersji wymuszają
cych zajęcie stanowiska przez rządy państw i organizacje międzynarodowe. W tym miejscu 
warto zadać pytanie: Co jest ważniejsze -  prywatność i wolność słowa czy poczucie bezpie
czeństwa internautów?

Barbara Kaczmarczyk, Piotr Szczepański, Marlena Dąbrowska

Zagrożenia w sieci

Cyberprzestrzeń jest miejscem, z którego wszyscy mogą korzystać niemalże w nieograni
czony sposób. „Wszyscy internauci [...] tworzą otwarte i anonimowe cyberspołeczeństwo, 
do którego [...] może dołączyć każdy” 17. Rzeczywistość wirtualna, na którą składają się 
media cyfrowe oraz interaktywne technologie informacyjno-komunikacyjne18, oddziałują 
na użytkowników Internetu.

Popularne określenie „świat się skurczył” 19 dotyczy likwidacji barier czasowych 
i odległościowych w cyberprzestrzeni. Dane przesyłane są natychmiast na cały świat. 
Ich wpływ na społeczeństwo dotyczy głównie możliwości kształtowania postaw i opi
nii publicznej. Internet wpływa przede wszystkim na ludzi młodych, dla których jest 
on przestrzenią stanowiącą swego rodzaju „odskocznię” od -  często mało atrakcyjnej 
w ich opinii -  rzeczywistości. Fakt, że Internet kształtuje światopogląd dzieci i mło
dzieży, wpływa na podjęcie prób badania zagrożeń, z jakimi mogą się oni spotkać 
w cyberprzestrzeni.

Cyberprzestrzeń powinna być rozpatrywana w dwóch przejawach: pozytywnym 
i negatywnym. Ten drugi dotyczy zagrożeń, które są generowane w cyberprzestrzeni. 
Zagrożenia, na które narażeni są internauci, można podzielić na dwie grupy:

15 I. Dębska, H. Wagner, Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni [w:] Młodzieżowe spojrzenie 
na bezpieczeństwo, WSOWL, Wrocław 2017, s. 101.

16 https://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/naukowcy-ustalili-ze-anonimowosc-w-sieci-nie-istnieje, 
data dostępu: 10.05.2019 r.

17 I. Dębska, H. Wagner, op. cit., s. 104.
18 Ibidem, s. 104.
19 http://lubimyczytac.pl/cytat/9166, data dostępu: 13.05.2019 r.

https://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/naukowcy-ustalili-ze-anonimowosc-w-sieci-nie-istnieje
http://lubimyczytac.pl/cytat/9166
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• zagrożenia wynikające z awarii technicznych, takich jak: awarie komputerów, awarie 
oprogramowań, nietrwałe bezpieczeństwo danych;

• zagrożenia związane z działaniami podejmowanymi przez ludzi, m.in. takie jak: ataki 
z użyciem szkodliwego oprogramowania (wirusy), kradzieże tożsamości, wyłudzenia, 
modyfikacje lub niszczenie danych, blokowanie dostępu do usług, spam, ataki socjotech
niczne (np. phishing), cyberbulling, cyberprzemoc.
Wachlarz zagrożeń wynikających z działalności człowieka w Internecie jest zdecydo

wanie większy niż niebezpieczeństwa związane wyłącznie z technologią.
Jak wspomniano wyżej, zagrożenia występujące w cyberprzestrzeni to nie tylko te 

związane z czynami zabronionymi określonymi w Kodeksie karnym czy Kodeksie cywil
nym, takimi jak: zniesławienie, włamanie informatyczne, groźby, nękanie czy naruszenie 
wizerunku, ale również zagrożenia wynikające z ograniczeń technicznych i awarii oraz 
duża możliwość uzależnienia od sieci, co może doprowadzić do dysfunkcji w życiu danej 
jednostki. Przykładem zagrożenia z pierwszej kategorii jest mowa nienawiści rozumiana 
jako „wypowiedzi, które szerzą, propagują i usprawiedliwiają nienawiść rasową, ksenofo
bię, antysemityzm oraz inne formy nietolerancji, podważające bezpieczeństwo demokra
tyczne, spoistość kulturową i pluralizm” 20. „Z mową nienawiści Polacy stykają się głównie 
w Internecie (szczególnie młodzież), w telewizji (głównie dorośli) oraz w codziennych 
rozmowach i na ulicy” 21. „Doszliśmy do sytuacji, w której zdecydowana większość mło
dych ludzi jest zanurzona w rzeczywistości pełnej nienawistnych wypowiedzi pod adresem 
mniejszości” 22.

Cyberprzemoc jest zjawiskiem negatywnym i niestety rozwijającym się. Świadczy cho
ciażby o tym liczba artykułów, które jej dotyczą. Według Google Scholar w Internecie 
można znaleźć około 24 700 wyników związanych z tym zagadnieniem23. W ciągu dekady 
rozkład ten wyglądał następująco: 2008 rok -  441 wyników, 2009 -  621 wyników, 2010 -  
809 wyników, 2011 -  1090 wyników, 2012 -  1380 wyników, 2013 -  1670 wyników, 2014 
-  2130 wyników, 2015 -  2970 wyników, 2016 -  3200 wyników, 2017 -  3690 wyników 
i 2018 -  4470 wyników 24. Wyraźnie widać tendencję wzrostową wskazującą na istotę 
problemu cyberprzemocy. Cyberprzemoc jest jednym z rodzajów stosowanej przemocy 
rówieśniczej. Istnieje wiele systemów klasyfikacji przemocy rówieśniczej. Podział stoso
wany między innymi przez Instytut Badań Edukacyjnych wyróżnia: przemoc werbalną, 
relacyjną, fizyczną, materialną oraz elektroniczną25 (tabela 1). Ta ostatnia często stanowi 
duże wyzwanie, ponieważ -  w przeciwieństwie do przemocy fizycznej czy materialnej 
-może przebiegać bez widocznych oznak. Do momentu ujawnienia nadawcy pozostaje 
on osobą anonimową, co wpływa na jego pewność siebie i brak ograniczeń moralnych 
w jego czynach.

Wybrane zagadnienia cyberbezpieczeństwa

20 https://uprzedzuprzedzenia.org/czym-mowa-nienawisci/, data dostępu: 12.05.2019 r.
21 M. Winiewski, K. Hansen, M. Bilewicz, W. Soral, A. Świderska, D. Bulska, Mowa nienawiści, 

mowa pogardy. Raport z  badania przemocy werbalnej wobec grup mniejszościowych, Fundacja im. 
Stefana Batorego, Warszawa 2017, s. 5.

22 Ibidem, s.6
23 Dane na dzień 12.05.2019 r.
24 W okresie 1.01-12.05.2019 r. liczba wyników wyniosła 1420.
25 Dzieci się liczą 2017..., s. 216.

https://uprzedzuprzedzenia.org/czym-mowa-nienawisci/
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Tabela 1. Klasyfikacja przemocy rówieśniczej

Przemoc
werbalna

Przemoc
relacyjna

Przemoc
fizyczna

Przemoc
m aterialna

Przemoc
elektroniczna

obgadywa
nie, przezywa

nie

wykluczenie 
z grupy, nastawianie 

innych przeciwko 
danej osobie

pobicie,
szarpanie

kradzieże, 
niszczenie przed

miotów

wrogie wiadomości 
(SMS-y, maile), publikacja 

ośmieszających filmów

Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Krajewska, Bullying jakoforma przemocy w środowisku 
szkolnym [w:] Przestępczość nieletnich -  teoria i praktyka, red. S. Ćmiel, WSGE, Józefów 2012, s. 259.

Gdy mówimy o przemocy rówieśniczej, zasadne jest przywołanie stosunkowo nowego 
zjawiska, zwanego bullyingiem oraz cyberbullyingiem. Bullying oraz jego cybernetyczna 
odmiana to znacznie więcej niż klasyczna przemoc rówieśnicza (czy cyberprzemoc). Bullying 
to „długotrwałe i negatywne działanie uczniów lub grupy uczniów skierowane na innego 
ucznia lub grupę uczniów, zmierzające do wykluczenia ofiary z grupy rówieśniczej [...] obej
muje takie zachowania jak oczernianie, szykanowanie, tyranizowanie i wyszydzanie (innych 
osób) za pośrednictwem sieci” 26.

W konkluzji przedstawionych powyżej rozważań stwierdzić należy, że zagrożenia w sieci 
są w zasadzie zjawiskiem powszechnie występującym. Wskazać należy również, że zjawisko 
to z każdym rokiem rozwija się w zastraszającym tempie.

Edukacja na tem at zagrożeń płynących z cyberprzestrzeni

Cyberprzemoc to zjawisko, które w ostatnich latach coraz bardziej się rozwija. Nawet 
najlepsze przepisy prawa obowiązujące w danym kraju, wszechstronnie opisujące czyny 
zabronione, nie są gwarantem ich niepopełniania. Dobre przepisy prawa nie rozwiążą 
problemu cyberbezpieczeństwa i nie będą w stanie uchronić dzieci i młodzieży przed 
zagrożeniami płynącymi z cyberprzestrzeni. W związku z tym niezwykle istotne jest, 
aby uświadamiać, czym jest cyberprzemoc, jakie może przybierać formy w komunikatach 
i działaniach, ale przede wszystkim -  jakie są skutki tego zjawiska dla potencjalnej ofiary. 
W tym zakresie istotne jest wypracowanie i wdrażanie sposobów reagowania w sytuacji 
bycia zaatakowanym oraz szerzenie informacji dotyczących możliwości pomocy osobie 
podlegającej cyberprzemocy.

W ramach edukacji dla bezpieczeństwa -  kształtującej w sferze bezpieczeństwa 
zarówno postawy pożądane społecznie, jak i niezbędną wiedzę i umiejętności działania27 
-  oraz innych przedmiotów szkolnych prowadzi się szeroko pojmowaną edukację na temat 
cyberbezpieczeństwa. Edukowanie może przybierać formy warsztatów prowadzonych

26 Z. Majchrzyk, Realna i wirtualna rzeczywistość -  agresywne zabawy i przestępstwa nieletnich 
w świecie wirtualnym [w:] Przestępczość nieletnich -  teoria i praktyka, red. S.Ćmiel, WSGE, Józefów 
2012, s. 63.

27 R. Gwardyński, Edukacja dla bezpieczeństwa jako obszar realizacji zadań państwa z zakresu 
bezpieczeństwa [w:] Administracja bezpieczeństwa. Wybrane problemy, Tom IV, red. B. Wiśniewski, 
A. Babiński, A. Osierda, P. Kobes, WSA, Bielsko-Biała 2017, s. 168-169.
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w szkołach, instytucjach, zakładach pracy, ale również skuteczne są kampanie informa
cyjne w mediach, będące krótkimi spotami działającymi podprogowo. Odbiorcy zostają 
w ten sposób aktywizowani do analizy tego zjawiska.

Wyniki przeprowadzonych badań dowodzą, że edukacja w zakresie cyberprzemocy 
powinna obejmować wszystkie grupy wiekowe, ze szczególnym naciskiem na dzieci 
i młodzież. Właściwą edukację dla bezpieczeństwa podejmuje się dopiero w szkole pod
stawowej, a zdaniem ekspertów dzieci już od najmłodszych lat są użytkownikami mediów 
cyfrowych, dlatego tak ważna jest edukacja oraz profilaktyka dotycząca cyberprzemocy 
prowadzona w szkołach, a nawet przedszkolach. Priorytetem powinno być przygoto
wanie najmłodszych do odpowiedzialnego korzystania z Internetu. Jednocześnie należy 
zwiększać kompetencje oraz świadomość rodziców i pedagogów w zakresie korzystania 
z nowych technologii. Nauczanie najmłodszych nie może się ograniczyć do sprawnego 
posługiwania się sprzętem i oprogramowaniem. Kluczowa jest kultura wykorzystywania 
możliwości sieci internetowej, która dostarczy samych korzyści i pozwoli zminimalizo
wać lub uniknąć zagrożenia. Zwłaszcza na początku korzystania z cyberprzestrzeni należy 
wzmóc kontrolę i nadzór nad najmłodszymi w zakresie czasu spędzanego przed ekranem 
komputera, tabletu lub smartfona, jak i co do treści, do jakich mają dostęp.

Zaufanie do najmłodszych nie koliduje z wykorzystywaniem tak zwanych blokad rodzi
cielskich pozwalających w łatwy sposób blokować dostęp do niechcianych stron interne
towych.

Skuteczną technikę wykorzystywaną w edukacji na temat zagrożeń w cyberprzestrzeni 
stanowi symulacja. Polega ona na przyjmowaniu roli osoby poddawanej przemocy płynącej 
z sieci. Działanie takie powoduje refleksję nad negatywnymi uczuciami, jakich doświadcza 
ofiara, uczy zachowań empatycznych i jest silnym orężem w przeciwdziałaniu wszelkim 
dyskryminacjom. Ważny element edukacyjny stanowią spotkania z osobami, które zmie
rzyły się z atakami na siebie. Uświadamia to odbiorcom, że po drugiej stronie monitora jest 
człowiek posiadający uczucia, określoną wrażliwość i jednocześnie ograniczoną odpor
ność, której przekroczenie w skrajnych sytuacjach może prowadzić do śmierci. Wspo
mniane spotkania umożliwiają walkę ze szkodliwymi wzorcami zachowań polegającymi 
na oddziaływaniu na innych użytkowników Internetu, które propagują samookaleczanie 
się lub nawet popełnianie samobójstw.

Chociaż w polskim szkolnictwie wciąż większe znaczenie odgrywa przekazywanie 
wiedzy teoretycznej, eksperci są zgodni co do tego, że zdecydowanie bardziej efektywne 
są zajęcia praktyczne.

W Polsce funkcjonują instytucje wspomagające rodziców, nauczycieli i najmłodszych 
w sprawach związanych z bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni. Wymienić należy tu Pol
skie Centrum Programu Safer Internet zajmujące się szeregiem inicjatyw na rzecz bezpie
czeństwa dzieci i młodzieży wykorzystujących Internet i nowe technologie. Organizacją 
realizującą kompleksowe działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie jest poza
rządowa fundacja o charakterze non-profit „Dajemy Dzieciom Siłę”. Rolę edukacyjną 
spełnia również Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa będąca instytutem badaw
czym podległym Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dorośli, chcąc chronić najmłodszych, sami powinni mieć świadomość zagrożeń oraz 
znać sposoby ich ograniczania. Skuteczna w zakresie edukacji na temat zagrożeń płyną
cych z cyberprzestrzeni jest wielotorowość podejmowanych działań.
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Zakończenie

Cyberprzemoc jest zjawiskiem bardzo podstępnym i trudnym do kontrolowania. Pomimo 
podejmowanych wielu działań przez instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo, wdro
żenia Strategii Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017-2022 istotna 
jest również wiedza każdego obywatela, tak rodzica jak i dziecka, o zagrożeniach płynących 
z sieci. Ważne jest, aby wiedzieć, że działanie sprawcy, nawet przy szybkim zareagowaniu 
i pomocy, może zostawić bardzo poważne skutki u ofiary przemocy, mające istotny wpływ 
na jakość jej życia oraz przede wszystkim na poczucie własnej wartości i samoocenę. Zabu
rzenia w tych aspektach są niezwykle ważne dla zdrowia psychicznego człowieka oraz mogą 
stać się gruntem indywidualnych trudności w rozwoju i samorealizacji.

Zdaniem autorów tego opracowania konieczne jest prowadzenie działań prewencyjnych 
w odniesieniu do wszystkich grup społecznych. Najlepszą formą edukacji byłyby warsztaty, 
podczas których podejmowano by dyskusję prowadzącą do odpowiedzi na pytania: Czym 
jest cyberprzemoc? Jakie skutki ze sobą niesie? Jak reagować w sytuacji doznawania cyber- 
przemocy? Jakie są zasady bezpiecznego korzystania z mediów cyfrowych? Spotkania te 
powinny być prowadzone w atmosferze zaufania i otwartości, aby uczestniczy chętnie dzie
lili się własnymi doświadczeniami związanym z ich funkcjonowaniem w wirtualnym świe- 
cie. Skutecznym sposobem edukacji byłaby również szeroka kampania społeczna w różnego 
rodzaju mediach. Konieczne jest również upowszechnianie wiedzy o niebezpieczeństwach 
związanych z korzystaniem z cyberprzestrzeni, sposobów ich unikania i reagowania na nie, 
a także informacje o możliwościach pomocy ofiarom cyberprzemocy.
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SUMMARY

Barbara Kaczmarczyk, Piotr Szczepański, Marlena Dąbrowska 

Selected aspects of cybersecurity

In recent years, cybersecurity issues have become very popular. It is a complex concept 
and requires multifaceted actions. Cyberspace, which is discussed when considering 
cybersecurity, includes both positive and negative phenomena. The latter are developing 
at a very fast pace, as evidenced by media relations, for example. In such an environ- 
ment, it is important to know about the threats occurring on the Internet and how 
to effectively counteract or react to them.

This paper presents problems related to selected issues of cybersecurity and their 
impact on various aspects of human life. It also suggests ways of dealing with threats 
through different forms and methods of education of the society.

Key words: security, cybersecurity, cyberbullying, threats in the network, education.
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