
Internet jest: 

• Ogromną liczbą komputerów, między którymi krążą 0 i 1 

• narzędziem 

• nie jest dobry ani zły 

• sposobem komunikowania się 

• źródłem wiedzy 

• placem zabaw 

• wielkim śmietnikiem 

(Stanisław Lem) 

Szkodliwe treści 

• Szkodliwe treści 

– Pornografia 

– Pornografia dziecięca 

– Przemoc 

– Wulgarność 

– Używki 

– Hazard 

– Rasizm i ksenofobia 

• Są ogólnodostępne 

• Nie są należycie zabezpieczone przed dziećmi 

• Dzieci nie muszą ich szukać, by na nie trafić 

• Ich udostępnianie nie jest ścigane 

Programy filtrujące 

• Filtrowanie wspomaga, a nie zastępuje opiekunów 

• Filtry są zawodne (blokują niepotrzebnie lub nie blokują, gdy trzeba) 

• Owoc zakazany kusi najbardziej 

• Konfrontacja to nie jest dobra metoda wychowawcza 

 

Pornografia dziecięca 

• Nie każde zdjęcie nagiego dziecka to pornografia dziecięca 

• Za każdym zdjęciem czy filmem będącym pornografią dziecięcą kryje się krzywda 

dziecka 

• Handel pornografią dziecięcą przynosi zyski większe niż handel narkotykami 

• Niewiele polskich stron, brak stron komercyjnych w Polsce 



• Jesteśmy producentami i klientami pornografii dziecięcej 

 

Art. 200 Kodeksu karnego 

• § 1. Kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej 

osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się takim 

czynnościom albo do ich wykonania, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 

12. 

 

• § 2. Tej samej karze podlega, kto w celu zaspokojenia seksualnego prezentuje 

małoletniemu poniżej lat 15 wykonanie czynności seksualnej. 

• § 3. Kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, przechowuje 

lub posiada albo rozpowszechnia lub publicznie prezentuje treści pornograficzne z 

udziałem małoletniego albo treści pornograficzne związane z prezentowaniem 

przemocy lub posługiwaniem się zwierzęciem, podlega karze pozbawienia wolności 

od 6 miesięcy do lat 8. 

• § 4. Kto utrwala treści pornograficzne z udziałem małoletniego poniżej lat 15, podlega 

karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. 

• § 4a. Kto sprowadza, przechowuje lub posiada treści pornograficzne z udziałem 

małoletniego poniżej lat 15, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 

5 

Pedofilia 

• Pedofil to osoba, której popęd seksualny jest ukierunkowany na dziecko. 

• Nie każdy, kto molestuje, jest pedofilem. 

• Nie każdy, kto jest pedofilem, molestuje. 

• Najczęściej sprawcą osoba znana dziecku – nadużycie zaufania 

• Rodzina rzadko jest wsparciem dla dziecka 

 

Tak nie wygląda pedofil 

• Pedofilem może być każdy. 

• Nie ma reguły wieku, wykształcenia, miejsca zamieszkania, statusu 

majątkowego, wyglądu ani płci 

• Ostrożnie można mówić o „zawodach ryzyka” 

Pedofile i psychomanipulatorzy w Sieci 

• Wymieniają się materiałami, kontaktami i doświadczeniami. 



• Szukają ofiar (czaty, komunikatory, blogi, strony prowadzone przez dzieci, serwisy 

społecznościowe). 

• Często udają dzieci. 

• Dążą do spotkania lub cyberseksu. 

• Potrafią manipulować. 

• Pedofilem może być każdy! 

 

Cyberprzestępczość 

• Dzieci nie są tylko ofiarami, ale i sprawcami przestępstw 

• Rodzaje cyberprzestępstw: 

– Hacking, cracking 

– Oszustwa, wyłudzenia 

– Wywiad przestępczy 

Cyberprzemoc 

• Przemoc między dziećmi istniała zawsze 

• Konflikty z klasy przenoszą się do sieci 

• Dzieci mają problemy adekwatne do swojego wieku 

• Często sprawcami są dziewczynki 

• Dokuczanie, obrażanie 

• Groźby karalne 

• Kompromitujące filmy i zdjęcia publikowane w sieci lub rozsyłane telefonami 

komórkowymi 

Zgłoszenia cyberprzemocy: 

Ktoś na gronie się pode mnie podszył, założył niby moje konto. Umieścił masę dziwnych 

zdjęć i komentarzy. Teraz pół szkoły się ze mnie śmieje. A w komentarzach wypisują, że 

jestem chętna i inne okropne rzeczy..”      

„Ktoś się włamał na moje konto na naszej-klasie. Porozsyłał do moich  znajomych jakieś 

głupie wiadomości. Ciężko to teraz odkręcić, a na dodatek nie mogę się zalogować do  

 swojego konta, bo zmieniono mi hasło.” 

„Od jakiegoś czasu dostaję dziwne smsy i wiadomości na gadu-gadu. Jestem w nich 

obrażana.. bardzo wulgarnie. Na dodatek ktoś mi w nich grozi, żebym na siebie lepiej 

uważała.. Boję się teraz wychodzić z domu..” 

 



Problemy psychospołeczne: 

• Rodzaje: 

– Uzależnienie 

– Gry komputerowe 

– Prostytucja dziecięca, w tym wirtualna 

– Problemy w nauce 

– Dezadaptacja społeczna 

• Virtual to real, real to virtual 

• Wirtualny świat dzieci oddzielony od realnego świata rodziców 

• Dzieci nie potrafią realnie rozmawiać 

 

Zagrożenia psychologiczne: 

• Zaburzenia funkcji poznawczych 

• Ucieczka od świata realnego 

• Specyficzne postacie patologii społecznej 

• Dysfunkcje neurologiczne 

• Uzależnienia 

 

Główne przyczyny: 

 

• Internauci czują się anonimowi (złudne) 

• Internauci czują się bezkarni (złudne) 

• Dzieci nie znają prawa 

• Nie uczymy dzieci wartości 

• Błędy wychowawcze 

• Dziecko szuka tego, czego mu brakuje (ciepła, zrozumienia, akceptacji, 

miłości, zainteresowania, przyjaźni) 

• Brak nadzoru 

• Brak wychowania do Sieci 

 

Rady dla rodziców: 

 

• Niech komputer stoi we wspólnym miejscu. 

• Nie karz dziecka za błędy, o których Ci mówi. 



• Rozmawiaj z dzieckiem. 

• Nie bój się przyznać do niewiedzy. 

• Baw się siecią, poznawaj ją, nie bój się jej. 

• Surfuj po sieci ze swoim dzieckiem. 

• Pokazuj dziecku wartościowe miejsca. 

• Wychowuj do sieci. 

• Wspomagaj się programami filtrującymi 

• Ustal z dzieckiem zasady korzystania z internetu i egzekwuj je. 

• Porozumiewaj się z rodzicami kolegów i koleżanek dziecka. 

• W przypadku przestępstwa niczego nie kasuj z komputera. 

• Zawiadamiaj policję o przestępstwie, a administratorów o niewłaściwych 

zachowaniach 

• Ucz dziecko zasad bezpieczeństwa, nie strasz jednak zagrożeniami 

 

Zasady dla dzieci: 

• Pamiętaj, że osoba po drugiej stronie, nie musi być tym, za kogo się podaje. 

• Nie podawaj w sieci danych osobowych, nie wysyłaj swoich zdjęć. 

• Jeśli umawiasz się „w realu”, wybierz na spotkanie miejsce publiczne i weź ze sobą 

kolegę lub koleżankę 

• Jeśli coś Cię zaniepokoi lub zawstydzi,  powiedz o tym komuś dorosłemu. 

 


