
   

 Dostęp do Internetu na ponad 3 miliardy 
ludzi 

 Internet działa nawet na szczycie Mount 
Everest 

 W ciągu 4 lat od powstania Internetu ko-
rzystało z niego już ok 50 milionów ludzi 

 W Internecie znajduje się ok 8 miliardów 
witryn 

 W sieci istnieje 4 miliardy skrzynek pocz-
towych 

 Pierwsza wiadomość wysłana pocztą elek-
troniczną miała treść „Marry Christmas” 

 80% e-maili to spam 

 Pierwszym emotikonem był napisany w 
1982 r. „ :-)” 

 W ciągu minuty na serwisie You Tube po-
jawia się ponad 100 godzin materiału wideo 
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      Ważne! 

 Internet jest bardzo 
pożytecznym narzę-
dziem, które pozwala na 
pracę, naukę, zabawę 
czy nawiązywanie znajo-
mości. Jednak obok tych 
wielu zalet, są również 
niebezpieczeństwa.  To 
w jaki sposób będziemy 
z niego korzystać  zale-
ży tylko od nas. Dobrze 
jest znać zasady bez-
piecznego korzystania z 
sieci internetowej, aby 
nie narazić siebie i in-
nych na groźne sytuacje. 
Świadomość tych zagro-
żeń jest coraz większa, 
ale warto zawsze przy-
pominać, jak korzystać z 
dobrodziejstw sieci i 
jednocześnie być bez-
piecznym. 
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Cyberprzemoc to takie zachowanie, które 
krzywdzi emocjonalnie drugiego człowieka. 
Osoby, które stosują cyberprzemoc używa-
ją do tego celu Internetu albo telefonów 
komórkowych. 

W przeciwieństwie do przemocy fizycznej, 
cyberprzemoc nie zostawia śladów na ciele i 
nie widać jej gołym okiem. Osoby, które do-
świadczyły cyberprzemocy czują się zranio-
ne i bardzo przeżywają to, co je spotkało. Po-
jawiają się u nich nieprzyjemne myśli i uczu-
cia takie jak 

bezradność, wstyd, upokorzenie, strach a 
czasem również złość. 

 Osoba, której przytrafiła się taka sytuacja 
często ma wrażenie, że wszyscy widzieli lub 
mogą zobaczyć te nieprzyjemne materiały. 
Obawia się, że jej znajomi odwrócą się od 
niej i nie będzie mogła liczyć  

na ich wsparcie. To powoduje, że czuje się 
bardzo samotna w tym, co ją spotkało. 

 

  

1. Nie ufaj osobie poznanej przez Internet. Nigdy nie możesz być 
pewien, kim ona naprawdę jest.  

2. Nie spotykaj się z osobami poznanymi przez Internet! Zawsze 
skonsultuj to z rodzicami.  

3. Nie zdradzaj nikomu swojego imienia i nazwiska ani adresu! Nie 
mów też, ile masz lat i do jakiej szkoły chodzisz. Nie podawaj nu-
meru telefonu.  

4. Wymyśl sobie jakiś fajny nick, czyli internetowy pseudonim. 
Nie podawaj w nim daty urodzenia ani wieku. Wykorzystaj imię bo-
hatera ulubionego filmu lub słowo z piosenki.  

5. Dbaj o swoje hasło jak o największą tajemnicę. Wymyśl takie, 
które będzie trudne do odgadnięcia. Niech to nie będzie Twoje 
imię ani imię najlepszej przyjaciółki.  

6. Dbaj o bezpieczeństwo swoich przyjaciół. Nie podawaj nikomu 
ich danych, nie publikuj zdjęć bez ich zgody.  

7. Nie dokuczaj innym. Pamiętaj, że w Internecie obowiązuje zasada 
nieużywania brzydkich słów. Traktuj innych tak, jak byś chciał, że-
by Ciebie traktowano.  

8. Gdy coś Cię przestraszy lub zaniepokoi, wyłącz monitor i po-
wiedz o tym dorosłemu. Powiedz też, jeśli szukając informacji, 
trafiłeś na stronę, która namawia do nienawiści lub do czegoś dziw-
nego.  

9. Długie korzystanie z komputera szkodzi zdrowiu i może być 
przyczyną wielu innych problemów, np. w szkole. Nie zapominaj o 
sporcie i innych rozrywkach, nie związanych z komputerami i In-
ternetem.  

10. Zabezpiecz komputer. Używaj dobrego programu antywirusowego. 

Co to jest cyberprzemoc? 

Pamiętaj ! 

Jeśli ktoś dokucza Ci, 
obraża, nęka lub ośmiesza 

za pośrednictwem 
Internetu - masz prawo 

się bronić. 
Ważne abyś powiedział o 
takiej sytuacji zaufanej 

osobie dorosłej - 
rodzicom, wychowawcy, 

czy szkolnemu 
pedagogowi. 

10 zasad bezpiecznego korzystania z Internetu 
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1.Nie rozsyłaj internetowych łańcusz-
ków 

2. Staraj się nie nadużywać emotiko-
nek (uśmieszków, buziaczków). 

3. Bez potrzeby nie pisz dużymi lite-
rami, gdyż oznaczają one KRZYK. 

4. Na forum wystrzegaj się zadawania 
pytań, na które już padały odpowiedzi.  

5. Umieszczając coś w Internecie, nie 
powtarzaj treści, które już się w nim 
znajdują. 

6. W Internecie nie wolno nikogo obra-
żać i wyzywać. Nie daj się sprowoko-
wać do kłótni. 

7. Szanuj autorów blogów. Blogi to in-
ternetowe pamiętniki. Ich autorzy pi-
szą o sprawach szczególnie dla nich 
ważnych. 

8. Szanuj cudzą własność. Nie podpisuj 
się pod cudzymi wypowiedziami lub 
pracami. Korzystając z materiałów 
znalezionych w sieci, zawsze podawaj 
źródło ich pochodzenia. 

9. Zwracając się do konkretnego in-
ternauty, pamiętaj o używaniu dużej 
litery w zaimkach: Ty, Tobie, Ci itp. 

10. Nie zakładaj sobie niepotrzebnych 
kont e-mail. 
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SPRAWDŹ SIĘ! 
 
 

 

1. Mały, mobilny komputer z ekranem dotykowym, np. Apple iPad. 
2. Zasady dobrego zachowania w Internecie. Internetowa etykieta. 
3. Twoje dane osobowe to: adres zamieszkania, data urodzenia, imię i... 
4. O zagrożeniu w Internecie możesz powiedzieć rodzicom, nauczycielom lub 
zgłosić linii pomocy 800-100-100 ….line (podpowiedź: w języku angielskim 
„pomoc”)  
5. Globalna sieć komputerowa. 
6. List elektroniczny. 
7. Pseudonim, którego używasz w Internecie. 
8. Może być małym gryzoniem lub komputerowa. 
9. Sposób zabezpieczenia sieci przed intruzami. Zapora sieciowa. 
(podpowiedź: po angielsku ogień+ściana)  
10. Święto obchodzone na początku lutego: …. Bezpiecznego Internetu. 
11. Krótka wiadomość tekstowa wysłana telefonem komórkowym 
12. Skrót Technologie Informacyjno-Komunikacyjne 
13. Skrót oznaczający World Wide Web 

14. Broni dostępu do Twojego konta, powinno być tajne, najlepiej aby 

zawierało małe i duże litery oraz cyfry. 
 
 

 

 
1              

2             

3              

4              

5             

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              
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WYWIAD ze starszym aspirantem Krzysztofem Bisiorem 
z Wydziału Prewencji Komendy Głównej Policji w Olsztynie 
 
 
Co to jest cyberprzemoc? 

Cyberprzemoc to inaczej przemoc z użyciem nowych technologii – technologii informacyj-
nych i komunikacyjnych, głównie Internetu i telefonów komórkowych. 
 

Kto najczęściej jest ofiarą cyberprzemocy? 
 
Ofiarą cyberprzemocy może być każdy. Nie ma reguły kto i w jakim jest wieku. 
 

Co zrobić jeżeli staniemy się ofiarą cyberprzemocy ? 
 
Nie ma złotego środka, na to żeby uniknąć tego typu działania ze strony innych. Natomiast 
najważniejszym jest to, aby za każdym razem reagować na takie sytuacje. Nie można po-
zwolić takim ludziom na bezkarne działanie i niszczenie życia innym. Będąc ofiarą cyber-
przemocy za każdym razem trzeba zgłosić to jak najszybciej dorosłym (rodzicom, nauczy-
cielowi, pedagogowi). Rodzic będzie miał możliwość zgłoszenia tego faktu na Policję lub do 
prokuratury. Ważnym jest, aby nie zwlekać z przekazaniem informacji dorosłym, ponieważ 
ze względu na ryzyko utraty lub zniszczenia danych informatycznych osoba dorosła zawia-
domienie o popełnieniu przestępstwa powinna złożyć możliwie w jak najkrótszym czasie od 
momentu jego ujawnienia – zwiększa to szanse organów ścigania np. policji na zabezpiecze-
nie kompletnego materiału dowodowego i ustalenie sprawcy, 
 

Jak pomóc osobie poszkodowanej przez cyberprzemoc ? 
 
Najmłodsi zazwyczaj nie uświadamiają sobie jak krzywdzące mogą być działania w Sieci, a 
ofiary cyberprzemocy pozostawione sam na sam z problemem często nie potrafią sobie z 
nim poradzić. Brak reakcji może przyczynić się do pojawienia się w nas poczucia współwiny 
tragedii, a poczucie winy może nas dręczyć latami. Osoby poszkodowane przez cyberprze-
moc nie mogą czuć się same z tym, co się wydarzyło. Dlatego wiedząc o problemie znajome-
go kolegi czy innego internauty powinniśmy przynajmniej próbować mu pomóc np. zwrócić 
uwagę sprawcy złego zachowania, a nawet powiadomić o tej sytuacji osoby dorosłe – rodzi-
ca, nauczyciela pedagoga. 
 

Jakie konsekwencje czekają osoby, które dopuszczają się cyberprzemocy? 
 
Akty cyberprzemocy przyjmują rożne formy, np.: wulgarne wyzywanie, poniżanie, ośmie-
szanie i upokarzanie, podszywanie się pod kogoś, nękanie, straszenie, szantażowanie, upu-
blicznianie zdjęć i filmów, czy też kompromitujących materiałów. Niezależnie od formy 
cyberprzemocy, jeżeli podejrzewamy, że sprawcą jest ktoś poniżej 17 roku życia, działania 
w sprawie realizuje sąd rodzinny i nieletnich. Tam poprzez np. rodziców należy złożyć in-
formację o doświadczanej przez dziecko cyberprzemocy. 
 

Pod jakie numery telefonu można zgłaszać cyberprzemoc 
 
Jeśli szukasz pomocy albo chcesz skontaktować się z kimś kto doradzi Ci, co w takich sy-
tuacjach robić, możesz skontaktować się z telefonem zaufania dla dzieci i młodzieży pod 
nr.116-111. albo skorzystać z portalu internetowego dyzurnet.pl. Warto jednak powiadomić 
o problemie dorosłego. W większości sytuacji nie jest możliwe dochodzenie odpowiedzial-
ności prawnej dziecka pokrzywdzonego cyberprzemocą bez współpracy z rodzicami. 
 

Co można zrobić jeśli ktoś wstawi na portal społecznościowy moje zdjęcie, bez 
mojej zgody? 

 
W przypadku cyberprzemocy w stosunku do dzieci, czyli osób poniżej 18 roku życia, 
wszystkie działania prawne realizują rodzice lub opiekunowie prawni. Nie jest możliwe do-
chodzenie odpowiedzialności prawnej dziecka pokrzywdzonego cyberprzemocy bez współ-
pracy z rodzicami. Poza drogą prawną możemy zażądać usunięcia zdjęcia z danego portalu, 
zgłosić nadużycie administratorowi serwisu czy też Policji. 
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Jak można sprawdzić czy osoba jest tą, za którą się podaje? 
 
Nie ma skutecznego środka na sprawdzenie kto tak naprawdę jest po drugiej stronie 
ekranu. Jeśli podczas takiej rozmowy mamy wątpliwości co do osoby, z którą rozmawia-
my, postarajmy się o jak najwięcej szczegółów. Czasami nie wystarczą pytania skąd jest, 
ile mam lat i jak się nazywa. Nie możemy do końca ufać osobom nieznajomym poznanym 
przez Internet. 

 
Co zrobić jeśli osoba poznana w sieci prosi nas o spotkanie? 

 
Internet mimo wielu zalet niesie również pewne zagrożenia, np. związane z nawiązywa-
niem nowych znajomości w Internecie. Musimy wiedzieć, że nie można ufać poznanym w 
Sieci nawet gdy chcemy nawiązać bliższą znajomość. Rodzice nie mogą tego zakazać swo-
im dzieciom. Powinni zrozumieć, że w obecnych czasach dzięki internetowi dzieci mogą 
nawiązywać nawet przyjaźnie. Jednakże spotykanie się z nieznajomymi poznanymi w Sie-
ci może okazać się bardzo niebezpieczne. Spotkania z nieznajomymi powinny odbyć się 
wyłącznie za zgodą rodziców i zawsze w towarzystwie dorosłych lub nawet przyjaciół. 
 

Jak reagować na hejt w Internecie? 
 
Wielu z nas nie znając pojęć jest w stanie odróżnić hejt od krytyki. Jeśli mamy do czy-
nienia z hejtem nie powinniśmy powielać tego typu zachowań. Nie możemy odpowiadać 
hejtem na hejt. To może spowodować kolejne obraźliwe komentarze. Co nie znaczy, że 
powinniśmy to tak zostawić. Nie zgadzajmy się na niego i PRZECIWSTAWMY SIĘ MU. 
Napiszmy autorowi hejtu np. nie rób tego”, „przestań”, „nie życzę sobie”. Jeśli jesteśmy 
świadkami hejtu na innym internaucie, doradźmy mu, aby poinformował dorosłego – rodzi-
ca, nauczyciela, który udzieli wsparcia i pomoże np. zablokować treści, zgłosi nadużycie 
administratorowi serwisu, czy też policji. 
 

Jak często zgłaszane są sprawy dotyczące nękania w Internecie (wśród młodzie-
ży)? 

 
Musimy wiedzieć, że posiłkowanie się informacjami dotyczącymi liczby prowadzonych po-
stępowań z zakresu nękania, czy też innych form cyberprzemocy nie do końca odzwier-
ciedli skalę problemu wśród młodzieży. Mamy świadomość, że ten problem dotyczy głów-
nie ludzi młodych. Wiemy również, że znaczna część młodych osób bagatelizuje takie 
formy przemocy nie zgłaszając tego np. rodzicom, którzy są władni, aby wejść na drogę 
prawną. 
 

Jak bezpiecznie korzystać z Internetu? 
 
Rady dla dzieci: 

- pamiętaj, że przyjaciele poznani w Internecie mogą nie być tymi, za których się po-
dają – w rzeczywistości możesz rozmawiać z osobą, która ma wobec ciebie złe zamia-
ry; 

 
- nie podawaj w Internecie swojego nazwiska, wieku, numeru telefonu – najlepiej jest 
posiadać swój nick, internetową ksywkę; 

 
- nie umawiaj się z osobami poznanymi przez Internet; 

 
- uważaj na e-maile otrzymane od nieznajomych, nigdy nie otwieraj podejrzanych za-
łączników i nie otwieraj linków przesłanych ci przez nieznaną osobę – mogą zawierać 
wirusy; 

 
- traktuj innych z szacunkiem, nie wyzywaj, nie strasz, nie obrażaj; 

 
- rozmawiaj z rodzicami o Internecie, zaproś ich na twoje ulubione strony, pokaż im 
jak szukać w Internecie informacji – zostań ich nauczycielem; 
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