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WYNIKI BADANIA CYBERPRZEMOCY WOBEC KOBIET W POLSCE 
 

 

 

Opinie kobiet o cyberprzemocy 
 

Czy zgadasz się z następującymi stwierdzeniami? 

Cyberprzemoc wobec kobiet jest powszechna w Polsce 
47% zgadzam się 

11% nie zgadzam się 

(Czym młodsze kobiety tym odsetek zgadzających się był większy) 

Cyberprzemoc wobec kobiet jest krzywdząca dla kobiet 
80% zgadzam się 

3% nie zgadzam się 

(Czym starsze kobiety tym odsetek zgadzających się był większy) 

Kobiety mogą zapobiegać cyberprzemocy po prostu ignorując ją 
30% zgadzam się  

41% nie zgadzam się 

 

Doświadczenie cyberprzemocy 

Czy doświadczyłaś cyberprzemocy? 
17 % tak, przynajmniej raz 

W grupie 18-34 lat 24% kobiet 

Jakiego typu była to cyberprzemoc? 

Ogólnie przemocowy język i 
komentarze wobec ciebie 53% 

Seksistowskie lub 
mizoginistyczne komentarze 
wobec ciebie 

40% 

Ktoś umieścił prywatne 
informacje o mnie online bez 
zgody 

20% 

Ktoś umieścił moje prywatne 
zdjęcia online bez zgody 15% 
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Kto był sprawcą cyberprzemocy wobec ciebie? 

Osoba całkowicie obca 56% 

Osoba znana ofierze 43% 

Obecny lub były partner 9% 

 

Jakie skutki cyberprzemocy odczuwałaś? 

Skutki 
cyberprzemocy: 

Czułam 
bezsilność, 

że nie 
potrafię 

zareagować 
na atak  

Utrata 
pewności 
siebie i 

poczucia 
własnej 
wartości 

Miałam 
częste 
zmiany 
nastroju 

Nie 
mogłam 
dobrze 
spać 

Miałam 
ataki 
paniki 

Nie mogłam 
się skupić 

na 
codziennych 
obowiązkach 

Poczucie 
izolacji i 

chęci 
zamknięcia 
się w sobie 

% wszystkich 
badanych, 
które 
doświadczyły 
cyberprzemocy:  

78% 67% 63% 62% 62% 59% 58% 

 

Reakcja na cyberprzemoc 

Jak zareagowałaś? 

Zablokowałam użytkownika, który 
stosuje wobec mnie cyberprzemoc 47% 

Zgłosiłam komuś 
(administratorowi portalu, policji 
etc.) 

38% 

Zgłosiłam cyberprzemoc firmie 
będącej właścicielem portalu (np. 
używając przycisku "zgłoś posta" 
lub wysyłając wiadomość firmie) 

25% 

Zmieniłam ustawienia prywatności 
na moim koncie 25% 

Zmieniłam sposób, w jaki 
korzystam z mediów 
społecznościowych 

23% 

 

 

 

Badanie zostało przeprowadzono drogą online na reprezentatywnej grupie 500 kobiet użytkowniczek 

Internetu w wieku 18-55 lat. Badanie przeprowadzono w lipcu 2017 roku równolegle w 8 państwach, w tym 

w Polsce. Tutaj prezentowane są wyniki z Polski. 

 


