
Komenda Miejska Policji w Olsztynie

Jakie zagrożenia czyhają na dzieci 

w Sieci?

Jak strzec przed niebezpieczeństwem?



Korzystanie z Internetu przez dzieci i młodzież

W Polsce jest 27 938 094 internautów

Według danych GUS – w 2016 roku już 80 % gospodarstw 

domowych miało dostęp do Internetu.

Tam, gdzie są dzieci, wskaźnik wzrasta aż do 98 %.

98 % dzieci w wieku 9 – 16 lat loguje się do Internetu 

przynajmniej raz w tygodniu…

Z sieci korzysta już ponad połowa dzieci w wieku 

przedszkolnym…

W Polsce przeciętny wiek pierwszego logowania to 9 lat.



CO ROBIĄ?

Źródło: L. Kirwil, Polskie dzieci w Internecie. Zagrożenia i niebezpieczeństwa, Część 2, 2011

Bezpieczne Media PoradniK dla rodziców, wyd. Orange

Pyżalski i in., 2015

BLOGI – 10 %

6,5 % w 2015 r.

KAMERKI – 29 %

ZAMIESZCZANIE WIADOMOŚCI – 31 %

ZDJĘCIA – 38 %

SERWISY SPOŁECZNOŚCIOWE – 60 %

79 % w 2012 r. 
KOMUNIKATORY – 61 %

80 % w 2012 r.

GRY – 74 %

NAUKA – 81 %

61 % w 2016 r.
VIDEO – 83 %

84 % w 2012 r.



DLACZEGO JEST TO TAKIE NIEBEZPIECZNE?

nastolatków przyznało się 
do

że jest „on-line” przez cały 
czas

Raport Ogólnopolskie badanie Nastolatki wobec Internetu realizowane przez Pedagogium WSNS we 

współpracy z Rzecznikiem Praw Dziecka oraz NASK 

osób stara się 
ograniczyć

osób nie widzi 
potrzeby

dostęp do swoich 
profili 

społecznościowych

osób nie wie, jak 
korzystać z ustawień 

prywatności
ograniczania dostępu 

do sieci



wszystkich dzieci 

miało kontakt 

przynajmniej z jednym

z wymienionych 

zagrożeń

Content: niebezpieczne treści, na jakie dzieci 

i młodzież mogą natrafić w Internecie

Conduct: niebezpieczne zachowania, w jakie 
mogą się angażować młodzi ludzie w 

Internecie

Contact: niebezpieczne kontakty, jakie mogą 
dzieci i młodzież nawiązać w sieci

Confidentiality: naruszenie prywatności i 

danych osobowych

Commercialisation: zagrożenia związane z 

aktywnością komercyjną firm online

…NOWE… uzależnienia



NIEBEZPIECZNE TREŚCI – dziecko jako 

odbiorca
Treści te mogą wywołać negatywne emocje u odbiorcy lub 

promują niebezpieczne zachowania

Nie uchronimy przed treściami, ale musimy ochronić 

przed ich negatywnym wpływem…

MATERIAŁY RASISTOWSKIE I KSENOFOBICZNE 

STRONY ZACHĘCAJĄCE DO ZACHOWAŃ AUTODESTRUKCYJNYCH, 

SAMOOKALECZANIA SIĘ I SAMOBÓJSTW  

MATERIAŁY PORNOGRAFICZNE

INFORMACJE PROMUJĄCE SKRAJNE ODCHUDZANIE

INFORMACJE PROMUJĄCE ZAŻYWANIE NARKOTYKÓW



„Jak popełnić samobójstwo (najlepiej szybko i bezboleśnie)?
Skok z wysokości

* wybierz jak najwyższą budowlę, żeby upadek z dużej wysokości przyniósł natychmiastową śmierć
- istnieje również spore prawdopodobieństwo, że umrzesz w locie na skutek szoku

- jeśli nie chcesz wylądować na wózku inwalidzkim, skocz z minimum 9 piętra (lub urwiska, mostu 
itp.)

- najlepiej na beton, asfalt
- w nocy, w miejscu, gdzie nie będzie świadków

Tabletki
* połykasz, popijasz najlepiej alkoholem

- prędzej dla osób z łatwym dostępem do odpowiednich leków
- nasenne, uspokajające, przeciwbólowe...

- po słabych tabletkach, bez recepty raczej czeka Cię tylko zatrucie i nieprzyjemne płukanie żołądka
Ikumi
odpowiedział(a)

Jakbym miała dostęp do broni o małym odrzucie ale dużej sile rażenia i odpowiednio wycelowała w 
podniebienie to bym nie zdążyła poczuć bólu.
Ikumi
odpowiedział(a) 28.04.2013 o 13:59:

Ale u nas taka broń oczywiście jest nielegalna. Do tego istnieje ryzyko, że gdyby zadrżała mi ręka -
zostałabym roślinką.

Źródło: https://zapytaj.onet.pl/Category/021,003/2,24366530,Jak_popelnic_samobojstwo_najlepiej_szybko_i_bezbolesnie.html (dostęp: 

23.03.2018 r.)

https://zapytaj.onet.pl/Profile/user_2230596.html
https://zapytaj.onet.pl/Profile/user_2230596.html




NIEBEZPIECZNE TREŚCI –

ZMINIMALIZUJMY RYZYKO

Komputer umieśćmy w ogólnodostępnym miejscu.

Ustalmy z dziećmi zasady korzystania z Sieci – przede wszystkim 

podpowiedzmy, z jakich serwisów i stron internetowych mogą 

korzystać oraz w jaki sposób powinny reagować na niepokojące 

sytuacje.

Zainstalujmy legalne oprogramowanie oraz program antywirusowy, 

a także używajmy filtru antyspamowego i oprogramowania 

filtrującego.

Warto korzystać z programów kontroli rodzicielskiej.











NIEBEZPIECZNE TREŚCI –

ZMINIMALIZUJMY RYZYKO



NIEBEZPIECZNE ZACHOWANIA

CYBERPRZEMOC

Agresja  w  sieci  

(cyberprzemoc)  –

zachowanie agresywne 

mające na celu 

(s)krzywdzenie innej 

osoby przy użyciu 

nowoczesnych 

technologii 

informacyjno-

komunikacyjnych 

(Internet, telefon 

komórkowy).

nękanie internetowe

cyberdręczenie (cyberstalking)

prześladowanie (cyberharassment)

mobbing elektroniczny

agresja elektroniczna



agresja elektroniczna

NARUSZENIA PRAW W OBSZARZE CYBERPRZEMOCY

Art. 190 kk – groźba karalna

Art. 190a kk – uporczywe nękanie 

(stalking), podszywanie się

Art. 191 kk – zmuszenie do 

określonego działania

Art. 212 kk – zniesławienie

Art. 191a kk – naruszenie intymności 

seksualnej, utrwalenie wizerunku 

nagiej osoby bez jej zgody

Art. 216 kk – zniewaga

Art. 267 kk – bezprawne 

uzyskanie informacji

Art. 268 kk – utrudnianie zapoznania

się z informacją

Art. 268a kk – niszczenie danych 

informatycznych

Art. 269 kk – uszkodzenie danych 

informatycznych

Art. 287 kk – oszustwo 

komputerowe

Art.107 kw – dokuczenia lub 

złośliwe wprowadzanie w błąd

…



NIEBEZPIECZNE ZACHOWANIA

PORNOGRAFIA

nękanie internetowe

Takie działania są

zagrożone karą

pozbawienia wolności od 2 

do 12 lat

Produkcja w celu rozpowszechniania

Utrwalanie

Sprowadzanie

Rozpowszechnianie

Publiczne prezentowanie

Posiadanie i przechowywanie

materiałów pornograficznych 

z udziałem małoletniego

– osoby poniżej 18. roku życia

(art. 202 Kodeksu karnego)



NIEBEZPIECZNE ZACHOWANIA

PORNOGRAFIA/ SEKSTING

Takie działania są 
zagrożone karą 

pozbawienia wolności od 
3 miesięcy do 5 lat.

Utrwalanie wizerunku nagiej osoby lub osoby w trakcie 

czynności seksualnej (gdy w tym celu używa się wobec 

tej osoby przemocy, groźby bezprawnej lub podstępu).

Rozpowszechnianie 

wizerunku nagiej osoby lub 

osoby w trakcie czynności 

seksualnej bez jej zgody 

(art. 191a kk)



PORNOGRAFIA/ SEKSTING

Utrwalanie wizerunku nagiej osoby lub osoby w trakcie 

czynności seksualnej (gdy w tym celu używa się wobec 

tej osoby przemocy, groźby bezprawnej lub podstępu).

Rozpowszechnianie 

wizerunku nagiej osoby lub 

osoby w trakcie czynności 

seksualnej bez jej zgody 

(art. 191a kk)



NIEBEZPIECZNE KONTAKTY

nastolatków przyznało się do nastolatków twierdzi, że z

bezpośredniej interakcji osobą poznaną w sieci spotkał się ich znajomy

osób nie 

poinformowało 

nikogo o spotkaniu

osób poinformowało 

rodziców
osób poinformowało 

kolegę lub koleżankę

Raport Ogólnopolskie badanie Nastolatki wobec Internetu realizowane przez Pedagogium WSNS we 

współpracy z Rzecznikiem Praw Dziecka oraz NASK 



UWODZENIE DZIECI

Składanie propozycji obcowania 

płciowego, poddania się czy 

wykonania innej czynności seksualnej 

lub udziału w produkowaniu lub 

utrwalaniu treści pornograficznych 

małoletniemu poniżej lat 15

(art. 200a par. 2 kk)

Takie działania są 

zagrożone karą 

pozbawienia wolności do 

2 lat.

UWODZENIE DZIECI – CHILD GROOMING

Nawiązywanie kontaktu za pośrednictwem 

systemu teleinformatycznego lub sieci 

teleinformatycznej z małoletnim poniżej 15 

lat zmierzające do spotkania z nim w celach 

seksualnych lub pornograficznych albo 

składanie propozycji wykonania czynności 

seksualnej  (200a par. 1kk)

Takie działania są 

zagrożone grzywną, karą 

ograniczenia wolności lub 

karą pozbawienia wolności 

do 3 lat.



UWODZENIE DZIECI – CHILD GROOMING



NARUSZENIE PRYWATNOŚCI

Dobra osobiste, do których należy także wizerunek człowieka, 

podlegają ochronie – art. 23 Kodeksu cywilnego.

Upublicznienie czyjegoś zdjęcia lub filmu z czyimś udziałem 

(umieszczenie w Internecie, rozesłanie e-mailem) bez zgody, bez 

wiedzy lub wbrew woli jest zakazane.

Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:

• osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w 

związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w 

szczególności politycznych, społecznych, zawodowych, 

• osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak 

zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.



PUBLIKOWANIE ZDJĘĆ



ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z 

DZIAŁALNOŚCIĄ KOMERCYJNĄ

Dzieci mogą nie rozumieć modelu biznesowego przyjętego przez firmy, 

chcące zarabiać także na młodych użytkownikach.

Młodsze dzieci często mają problem z rozróżnieniem informacji od 

reklamy, zagrożeniem mogą być również wyłudzanie danych 

osobowych, np. pod pozorem udziału w konkursie. 

Problemem są także ukryte bądź odroczone opłaty za usługi i aplikacje 

online – np. obowiązek opłaty za dodatkowe funkcje lub kolejne etapy.



CYBERUZALEŻNIENIE – CO POWINNO 

ZANIEPOKOIĆ RODZICA?

1.Spędzanie przy komputerze coraz większej ilości czasu 

kosztem innych zainteresowań.

2.Zaniedbywanie obowiązków domowych i szkolnych

3.Zanik życia towarzyskiego.

4.Konflikty z rodziną w związku z korzystaniem z Sieci.

5.Kłamstwa co do czasu spędzonego w Sieci.

6.Nieudane próby ograniczenia czasu spędzonego przed 

komputerem.

7.Rozdrażnienie, agresja, gdy korzystanie z Sieci jest 

utrudnione lub niemożliwe.



OCHRONA PRAWNA PRZED 

CYBERPRZEMOCĄ

W przypadku cyberprzemocy, gdzie pokrzywdzonym jest małoletni (tj. osoba 

poniżej 18 roku życia) działania prawne, w tym także np. złożenie 

zawiadomienia o przestępstwie, wykonują przedstawiciele ustawowi lub 

faktyczni opiekunowie.

Odpowiedzialność karna za popełnienie czynów zabronionych wymienionych 

w kodeksie karnym przypisana jest osobom, które ukończyły 17 rok życia.

W przypadku, gdy osoby te ukończyły lat 13, ale nie ukończyły lat 17, stosuje 

się przepisy ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, na mocy których 

nieletni są sprawcami czynów  karalnych, a postępowanie prowadzi sąd 

rodzinny.





SPOŁECZNY I PRAWNY OBOWIĄZEK – CZYM SIĘ

RÓŻNIĄ?

Od 13 lipca 2017 r. zawiadomienie Policji lub 

prokuratury o poważnych przestępstwach wobec dzieci, 

tj.:

ciężki uszczerbek na zdrowiu,

zgwałcenie,

wykorzystanie seksualne

jest obowiązkiem prawnym każdego, kto ma wiarygodną

informację o ich popełnieniu, przygotowaniu lub 

usiłowaniu popełnienia. 

Zgodnie z art. 240 § 1 kk niezłożenie zawiadomienia 

grozi karą pozbawienia wolności do lat 3. 





WARTO ZAPAMIĘTAĆ

Bezpłatny numer dla rodziców i nauczycieli w sprawie 
bezpieczeństwa dzieci 800 100 100

Numer dla dzieci i młodzieży: 116 111

www.sieciaki.pl - serwis edukacyjny dla najmłodszych 

www.fdds.pl Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

www.dyzurnet.pl - hotline, który przyjmuje i reaguje na 
zgłoszenia, dotyczące występowania w Internecie 
treści nielegalnych (pornografia dziecięca, treści 
rasistowskie i ksenofobiczne).



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!

Lidia Cynt

Zespół ds. Profilaktyki Społecznej

Wydział Prewencji

KMP w Olsztynie

tel. 89 522 - 47 – 69

lidia.cynt@olsztyn.ol.policja.gov.pl


