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Źródło grafiki: https://biznes.t-mobile.pl/pl/blogit/bezpieczenstwo-it/6-najwazniejszych-cyberzagrozen-i-sposobow-obrony-przed-nimi
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Współczesny internet to m.in.:

Nowoczesne medium 

Interaktywne 
narzędzie 

komunikowania się 

Dostarczyciel 
informacji 

Miejsce 
potencjalnych 

zagrożeń 

Miejsce zabaw 
- propagator rozrywki 

- „umilacz” czasu

Źródło wiedzy 
- np. jako narzędzie służące 

do nauki i edukacji 

Handel online

Źródło zdjęć: https://www.muratorplus.pl/technika/narzedzia-budowlane/internet-rzeczy-co-to-jest-internet-rzeczy-jak-iot-zmienia-budownictwo-aa-YD3T-AsGQ-H8ht.html
https://trybawaryjny.pl/miejsca-zajmuje-caly-internet/

https://www.newsweek.pl/styl-zycia/internet-to-sie-nie-przyjmie-twierdzil-dziennikarz-newsweeka-w-1995-r/kdv8tdp
https://images.app.goo.gl/QWeqN8TzLQQoXaab6

http://marketing.media.pl/

Globalna sieć
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Twoje potencjalne formy aktywności w sieci:

WWW (World Wide Web) - przeglądarki internetowe, stanowiące 
najpopularniejszą usługę w internecie, to właśnie dzięki nim możesz 
w szybki i prosty sposób możesz korzystać z zasobów online.

Media społecznościowe (social media) – media służące do 
społecznościowych interakcji w postaci rozbudowanego zestawu narzędzi 
komunikacyjnych wykraczających poza dotychczasową komunikację 
społecznościową; to nowoczesne komunikatory internetowe, np. 
Facebook*, Instagram czy Twitter.

*Miesięczna liczba aktywnych użytkowników Facebooka na koniec marca 2019 wyniosła 2,38 miliarda – źródło: K. Grzybowska, Najpopularniejsze serwisy społecznościowe. 
Jak je wykorzystać w marketingu, [w:] Raport Interkatywnie.com: Media społecznościowe, red. T. Bonek,wrzesień 2019, s. 16.

Źródło grafiki: http://dorohusk.info/niebezpieczne-gry-internetowe/
 http://wittamina.pl/ale-czat/ ;https://kultura.gazetaprawna.pl/artykuly/1466481,filmy-dokumentalne-online.html 

http://www.web-audyty.pl/; https://arturjablonski.com/najwiekszy-blad-social-media/ ; https://gamerpiku.blogspot.com/2018/12/world-wide-web.html

Pamiętaj, żeby po internecie poruszać się tylko za zgodą 
rodziców/opiekunów!



 

Komenda Miejska Policji w Olsztynie

Twoje potencjalne formy aktywności w sieci c.d.:

Komunikatory – różnego rodzaju programy umożliwiające rozmowy z innymi 

użytkownikami internetu w formie tekstowej, głosowej oraz wizualnej (poprzez aparat 

i kamerę video). To np. darmowe: Skype, WhatsApp, Messenger, Gadu-Gadu, Viber czy 

Microsoft Teams.

Nauka  - zdalne nauczanie, korzystanie z platform umożliwiających naukę i prowadzenie 

lekcji/wykładów/ćwiczeń online np. poprzez Google Classroom czy Microsoft Teams, 

zaś Twoi rodzice korzystają zapewne z dziennika elektronicznego (Librus). 

Źródło grafiki: https://portal.librus.pl/szkola/artykuly/nauczanie-zdalne-w-synergii-wg-nowych-przepisow-poradnik-2
https://zsceglow.pl/nauczanie-zdalne/

Pamiętaj, żeby po internecie poruszać się tylko za zgodą 

rodziców/opiekunów!
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Twoje potencjalne formy aktywności w sieci cd.:

 E-mail – poczta elektroniczna, pozwalająca na przysyłanie listów oraz 
plików. Narzędzie, bez którego wiele osób nie wyobraża sobie współcześnie 
pracy. 

 Czaty (czat, czat room) – tzw. pokoje czatowe, często darmowe 
zamieszczone na popularnych stronach internetowych.

Oglądanie filmów, seriali, programów itp.  

 Zakupy w sieci

Źródło grafik: https://ccnews.pl/2014/02/25/rozmowy-o-rozmowach-czyli-jak-czatowac-z-
klientem/

Źródło grafiki: https://www.antyradio.pl/Filmy-i-seriale/Filmy/Filmy-
online-najlepsze-strony-z-filmami-i-serialami-22562 

https://www.rp.pl/artykul/1128392-Internauci-wzywani-do-placenia-za-
ogladanie-filmow-w-sieci.html

https://carta-blanca.com.pl/zakupy-online-krok-po-kroku/
https://www.radiozet.pl/Co-gdzie-kiedy-jak/Zakupy-online-gdzie-i-jak-

zrobic-zakupy-z-dostawa-do-domu-LISTA-SKLEPOW

Pamiętaj, żeby po internecie poruszać się tylko za zgodą 

rodziców/opiekunów!
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Twoje potencjalne formy aktywności w sieci cd.:

 Gry w sieci – jedna z najpopularniejszych rozrywek, którą umożliwia 
internet. Istnieje wiele kategorii „grania online” oraz wiele problemów, które 
mogą wiązać się z tego typu aktywnością. „Ściągając” grę z nieznanego źródła 
w internecie możesz razem z nią zainstalować złośliwe oprogramowanie na 
swój komputer.  

 Fora, grupy i listy dyskusyjne – to grupy tematyczne, w których prowadzi 
się rozmowy za pośrednictwem internetu. Ich tematyka skupia się najczęściej 
wokół danego zagadnienia, może zrzeszać fanów, pozwala komentować 
i wyrażać swoje opinie.   

Źródło zdjęć: http://www.prawo.egospodarka.pl/97252,Gry-internetowe-a-prawa-autorskie,1,92,1.html
https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1431946,co-grozi-za-sciaganie-gier-muzyki-filmu-wiezienie.html 

http://www.poradnik-domowy.edu.pl/2012/09/jak-korzystac-z-forum-internetowego/
http://internety.info/fora-internetowe

Pamiętaj, żeby po internecie poruszać się tylko za zgodą 
rodziców/opiekunów!
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ostrzega przed zagrożeniami w internecie 
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Czym jest CYBERPRZEMOC ?

Przez cyberprzemoc należy rozumieć wszelkie akty przemocy słownej 

przy użyciu środków masowego przekazu, głownie za pomocą:

•telefonów komórkowych np. sms, mms-y

•Internetu np. maile, fora, czaty, komunikatory, blogi, grupy dyskusyjne, 

portale społecznościowe, itp. 

W odróżnieniu od „tradycyjnej” przemocy słownej pozornie 

charakteryzuje się wysokim poziomem anonimowości sprawcy, jednak to 

tylko złudzenie!

Pamiętaj – w internecie nigdy nic nie ginie!!!

Źródło grafiki: https://dziennikbaltycki.pl/tag/cyberprzemoc  
Źródło grafiki: https://ceo.com.pl/cyberzagrozenia-w-swiecie-inteligentnych-miast



Przykłady PRZESTĘPSTW internetowych oraz szkodliwe treści publikowane w sieci:

 naruszenie wizerunku

 naruszenie czci

 włamanie komputerowe (hacking), oszustwa

 podsłuch komputerowy

 niszczenie informacji

 wyłudzanie danych

 groźby karalne

 stalking

 złośliwe wprowadzanie w błąd, podszywanie się pod inną osobę

 paserstwo

 wulgaryzmy

 treści pornograficzne

 promowanie zachowań obrażających uczucia religijne, szerzenie nienawiści (m.in. 
rasizm i ksenofobia)

 hazard, używki

Komenda Miejska Policji w Olsztynie

https://www.crn.pl/aktualnosci/cyberzagrozenia-dwa-trendy

Źródło grafiki: http://www.ostrodanews.pl/112/jak-chronic-dziecko-w-sieci/

 
Źródło zdjęć: https://wierzbiekutno.spsk.info.pl/akcja-przeciwko-cyberprzemocy/ 
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Wydaje Ci się, że niebezpieczeństwa 

w internecie dotyczą wyłącznie dziewczyn i kobiet?

To oczywiście NIEPRAWDA!!! 

Jak pokazują badania i statystyki - chłopcy oraz mężczyźni 

też mogą stać się ofiarami cyberprzestępców

Dlatego wszyscy muszą być czujni, świadomi zagrożeń 
i odpowiedzialni!

Źródło zdjjęć: https://www.dw.com/pl/nowe-zagro%C5%BCenie-cyberprzemoc-ofiary-s%C4%85-bezradne-eksperci-i-prawnicy-bij%C4%85-na-alarm/a-18994767; https://nt.interia.pl/internet/news-cyberprzemoc-niszczy-psychike-
dziecka,nId,2631557; http://www.egospodarka.pl/149467,Chron-dziecko-Zobacz-gdzie-czyha-na-nie-cyberprzemoc,1,12,1.html; http://echoszczno.pl/index.php/wiadomosci/polska-i-swiat/258-twoje-dziecko-cyberagresorem-reaguj; https://

kobieta.onet.pl/dziecko/myslisz-ze-twoje-dziecko-nigdy-nie-bylo-ofiara-cyberprzemocy-to-nie-takie-oczywiste/7s9fdrk



 Jakie zagrożenia mogą czyhać na Ciebie w internecie?

 E-mail – każdy posiadacz adresu z @ doskonale wie, co to jest spam oraz, że wirusy 
i niebezpieczne oprogramowanie można otrzymać wraz z e-mailem np. wchodząc 
w wiadomość od nieznanej osoby!

 Czaty (czat, czat room) – nigdy nie masz pewności, z kim piszesz – może to być osoba 
dorosła, która chce wykorzystać w niewłaściwy sposób Ciebie lub zamierza wydobyć 
konkretne informacje, które wykorzysta w złym celu. Ponadto niektóre czaty są płatne 
i możesz narazić siebie i rodziców na dodatkowe opłaty. Wiele osób biorących udział 
w czacie podszywa się pod inne osoby, udając np. naszych przyjaciół lub kogoś, kto 
szybko nakłoni nas do przestępstwa, co wywołane jest m.in. złudnym poczuciem 
anonimowości   

Media społecznościowe – pamiętaj, że to co na FB czy Insta to nie zawsze 
rzeczywistość, a często działania reklamodawców.  Poza tym spędzając w social 
mediach dużo czasu możesz się uzależnić, stracić przyjaciół na korzyść tych 
wirtualnych, nierealnych.  

Komenda Miejska Policji w Olsztynie
Źródło grafiki: https://manager24.pl/europejskie-instytucje-odpowiedzialne-za-cyberbezpieczenstwo-lacza-sily/



 

Jakie zagrożenia mogą czyhać na Ciebie w internecie?

 Gry komputerowe online – poświęcając im dużo swojego czasu, energii oraz pochłaniając pieniądze (narażasz 

rodziców na spore wydatki) często zapominasz o innych ważnych sprawach, bywasz agresywny, nie śpisz itd. Możesz 

szybko się uzależnić. 

Oglądanie filmów i seriali – może to być kosztowne zajęcie, pochłaniające dużo czasu, który mógłbyś/mogłabyś 

wykorzystać na zabawę na podwórku, spotkania z przyjaciółmi, wyjście do kina czy domowe seanse z najbliższymi. 

UWAGA – kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom rozpowszechnia cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci 

opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie (np. filmy, seriale, płyty czy książki), podlega karze 

zgodnie z art. 116 Ustawy o prawie autorskim. Ponadto bezsprzecznie jest to nieetyczne oraz godzące w interesy twórców. 

Karaniu podlega również „ściąganie” gier i programów komputerowych (art. 278 § 2 k.k. + paserstwo).

 Zakupy online – kupując przez internet musisz uważać na to z jakich stron korzystasz (używaj tylko bezpiecznych 

i sprawdzonych) oraz komu podajesz dane konta lub numer karty. Pamiętaj, że płatności online powinieneś dokonywać 

tylko z rodzicami/opiekunami oraz za ich zgodą! 

Uważaj również żebyś nie popełnił czynu karalnego (wykroczenia), np. dopuszczając się paserstwa mienia (tzn. 

nabywając/kupując rzecz uzyskaną za pomocą czynu zabronionego, lub udzielaniu innej osobie pomocy do jej 

zbycia/sprzedaży, albo na przyjęciu tej rzeczy lub pomocy w jej ukryciu) – dlatego nie daj się zwieść „świetnym”, 

„niepowtarzalnym”, „tanim”  ofertom i okazjom!!! 

Komenda Miejska Policji w Olsztynie

Źródło grafiki: https://alebank.pl/tag/cyberzagrozenia/



 Jakie zagrożenia mogą czyhać na Ciebie w internecie?

  Niedozwolone strony internetowe – wchodząc na nieznane www narażasz się na 

atak hakerów. Pamiętaj też, że nie wszystkie strony w internecie są dla Ciebie! Treści 

przeznaczone dla dorosłych są zabronione! 

 Komunikatory – rejestrując się na nich podajesz wiele danych o sobie, pamiętaj 

- wpisuj jedynie niezbędne informacje i tylko za zgodą rodziców! Bądź świadoma/y, że 

podczas instalowania komunikatora pozostawiasz u danego administratora swój 

numer IP więc nawet jeśli podasz nieprawdziwe dane to i tak łatwo oraz szybko 

można dojść z jakiego adresu piszesz. Jeżeli będziesz używał komunikatora w sposób 

niewłaściwy i niezgodny z prawem, np. popełniając wykroczenie, Policja nie będzie 

miała problemu z ustaleniem właściciela komputera lub innego urządzenia, z którego 

korzystasz! 

Komenda Miejska Policji w Olsztynie
Źródło grafiki: https://manager24.pl/europejskie-instytucje-odpowiedzialne-za-cyberbezpieczenstwo-lacza-sily/
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Rozmawiając z kimś nieznajomym przez internet za pomocą kamerki 
pozwalasz aby ta osoba nie tylko widziała Ciebie 

i mogła waszą rozmowę nagrać czy zrobić Tobie zdjęcie, ale też pokazujesz 
jej swój dom/swoje mieszkanie oraz miejsce gdzie aktualnie przebywasz!

U W A G A!

Takie postępowanie może spowodować, że:
 ktoś utrwala właśnie Twój wizerunek, 

publikuje Twoje zdjęcia (często przerobione), oczywiście bez Twojej zgody 
oraz Twoich rodziców. 

Ponadto po drugiej stronie ekranu może być włamywacz, który 
wykorzystuje waszą rozmowę do tego aby zobaczyć jak wyposażony jest 

Twój dom. 
Jeśli korzystasz z internetu poza domem, przestępca może Cię szybko 

zlokalizować, a tym samym możesz narazić siebie 
np. na śledzenie czy porwanie

Źródło zdjęć: https://rodzicwie.pl/tag/zagrozenia-w-internecie/ 
http://gazetaolsztynska.pl/287247,Co-piaty-nastolatek-ofiara-cyberprzemocy.html 
https://www.tokfm.pl/Tokfm/7,124813,24980389,nasze-dzieci-wychowane-w-sieci-zaczynaja-traktowac-kontakt.html 
https://images.app.goo.gl/7jmhxGdghwpbQFNC7 
https://www.wprost.pl/kraj/10083561/wirtualne-slowa-rzeczywisty-bol-jak-cyberprzemoc-niszczy-zycie-dzieci.html  
https://panwybierak.pl/blog/zagrozenia-w-internecie 



 
Co możesz zrobić? 

• Poproś o pomoc – rodziców, starsze rodzeństwo, innych dorosłych członków rodziny 

czy nauczycieli. 

• Reaguj i zgłaszaj - obraźliwe komentarze czy wulgaryzmy trzeba zgłaszać do 

administratorów stron lub moderatorów forów dyskusyjnych. Służą do tego najczęściej 

specjalne przyciski lub formularze powiadomień. Jeśli ich nie ma, wykorzystujmy dane 

zamieszczone w zakładce „Kontakt”. Zapewne pomogą Tobie w tym rodzice, nauczyciele 

lub starsze rodzeństwo. 

• Nie kasuj, a zapisuj – zastanawiasz się jak możesz zarejestrować dowody 

cyberprzemocy? Jeśli jesteś ofiarą lub świadkiem tego rodzaju zachować na stronach 

internetowych lub portalach społecznościowych – zachowaj kopię materiału, który widzisz 

na ekranie. Zrób zrzut ekranu, używając klawisza Print Screen (prt sct) i zapisz to na 

swoim komputerze.

• Wraz z rodzicami/opiekunami zgłoś cyberprzemoc Policji! 
Komenda Miejska Policji w Olsztynie

Źródło grafiki: http://www.mazowiecka.policja.gov.pl/wwy/aktualnosci/27545,Nie-cyberprzemocy-Debata-szkolna.html
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A co gdy z ofiary staniesz się OPRAWCĄ!??

Dzieci, młodzież i dorośli

 nie tylko mogą być ofiarami 

cyberprzestępczości, ale i jej sprawcami!

Źródło grafiki: https://serwisy.gazetaprawna.pl/nowe-technologie/artykuly/942362,cyberzagrozenia-liczba-atakow-hakerow-internet.html
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UWAGA – pamiętaj - za każde naruszenie prawa grozi kara 
(środek wychowawczy)
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Młodzież (do 18 r. ż.), która:
 zaniedbuje naukę - wagaruje, 
 wałęsa się w towarzystwie zdemoralizowanych kolegów i łączy 
się w grupy,
 ucieka z domu,
 paleni tytoń (w tym e-papierosów),
 pije alkohol,
 używa środki odurzające (w tym dopalacze)
 popełnia czyny zabronione przez osobę w wieku poniżej 13 lat 
lub nie uznanych za czyny karalne

ulega DEMORALIZACJI,
za co grozi środek wychowawczy

Źródło grafiki: http://www.zachodniopomorska.policja.gov.pl/sz/aktualnosci/prewencja-i-profilaktyk/moja-pierwsza-edukacja/64,Demoralizacja-co-to-takiego-i-czy-mnie-dotyczy.html
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Nieletni (13-17 lat) odpowiada za popełnienie „czynu karalnego”, 
którym jest przestępstwo lub przestępstwo skarbowe albo wykroczenie 

określone w Kodeksie Wykroczeń:
 art. 51 KW – zakłócenie wybrykiem spokoju lub porządku  publicznego 

 art. 69 KW – niszczenie i uszkadzanie znaków umieszczonych przez organ państwowy

 art. 74 KW – uszkadzanie znaków lub urządzeń zapobiegających niebezpieczeństwu

 art. 76 KW – rzucanie kamieniami lub innymi przedmiotami w pojazd mechaniczny będący w ruchu

 art. 85 KW – samowolna zmiana, niszczenie lub uszkadzanie znaków drogowych 

 art. 87 KW – prowadzenie pojazdu przez osobę znajdującą się w stanie wskazującym na użycie 
alkoholu lub podobnie działającego środka

 art. 119 KW – kradzież lub przywłaszczenie mienia

 art. 122 KW – paserstwo

 art. 124 KW – niszczenie lub uszkodzenie mienia 

 art. 133 KW – spekulacja biletami wstępu

 art. 143 KW – utrudnianie korzystania z urządzeń przeznaczonych do użytku publicznego
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Wobec nieletnich przejawiających demoralizację oraz dopuszczających się czynu karalnego 
sąd rodzinny może środki wychowawcze bądź poprawcze:

 udzielić upomnienia, zobowiązać do określonego postępowania, a zwłaszcza do naprawienia 
wyrządzonej szkody, do wykonania określonych prac lub świadczeń na rzecz pokrzywdzonego, 

do podjęcia nauki lub pracy, do uczestniczenia w odpowiednich zajęciach o charakterze 
wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym, do powstrzymania się od przebywania 
w określonych środowiskach lub miejscach albo do używania alkoholu lub innego środka 
w celu wprowadzania się w stan odurzenia,

 ustanowić nadzór odpowiedzialny rodziców lub opiekuna,

 ustanowić nadzór organizacji młodzieżowej lub innej organizacji społecznej, zakładu pracy 
albo osoby godnej zaufania – udzielających poręczenia dla nieletniego,

 zastosować nadzór kuratora; skierować do ośrodka kuratorskiego, a także do organizacji 
społecznej lub instytucji zajmujących się pracą z nieletnimi o charakterze wychowawczych, 
terapeutycznym lub szkoleniowym,

 orzec umieszczenie w rodzinie zastępczej, odpowiedniej placówce opiekuńczo-wychowawczej  
albo ośrodku szkolno-wychowawczym,

 orzec umieszczenie w zakładzie poprawczym.
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Uwaga - niepożądane zachowania 
w internecie

Źródło grafiki: https://www.se.pl/bialystok/beda-debatowac-o-mowie-nienawisci-aa-mBam-yLHX-ES39.html 

M O W A     
N I E N A W I Ś C I

S T A L K I N G

H E J T
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Źródło: https://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/1,96856,16852599,Cyberprzemoc__kampania_spoleczna.html?disableRedirects=true
https://portal.abczdrowie.pl/hejt

http://gazetaolsztynska.pl/442952,Fala-hejtu-po-samobojstwie-gimnazjalistki-W-Gizycku-powiedzieli-NIE.
htmlhttp://zwnszzp-katowice.pl/hejt-w-internecie-surowiej-scigany/

HEJT  w internecie
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Gwiazdy przeciw hejtowi, nienawiści, dokuczaniu, wyśmiewaniu…

Źródło zdjęć: https://fundacja.orange.pl/dla-mediow/artykul/fundacja-orange-wspiera-kampanie-spoleczna-cartoon-network-badz-kumplem-nie-dokuczaj
https://www.wosp.org.pl/aktualnosci/hejt-mi-nie-gra---dolacz-do-akcji-na-25-polandrock 

https://www.instagram.com/annalewandowskahpba/ 

Anna Lewandowska

Robert Lewandowski

Grzegorz Krychowiak i Wojciech Szczęsny

Jerzy Owsiak
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Stalking to:

 przemoc emocjonalna

 nękanie na tle emocjonalnym

 uporczywe nękanie

 prześladowanie na tle emocjonalnym

STALKING JEST KARALNY!!!
Źródło zdjęć:: https://mojchorzow.pl/i,stalking-jest-przestepstwem,405147,852310.html

https://apps.apple.com/us/app/stop-stalking/id1055099661
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Stalking może przybierać różne formy:

 notoryczne wysyłanie SMS-ów, 

 uporczywe wydzwanianie do ofiary, tzw. głuche telefony,

 rozsyłanie fałszywych informacji i plotek, 

 podszywanie się pod ofiarę, 

 dodawanie obraźliwych komentarzy w serwisach społecznościowych, 

 zamieszczanie zdjęć lub filmów ofiary w Internecie, 

 nawiązywanie kontaktów za pomocą osób trzecich bądź też poprzez wykorzystanie 

fałszywego profilu na portalu społecznościowym lub w komunikatorze internetowym,

 natrętne składanie propozycji spotkań, wspólnych wyjazdów i propozycji seksualnych, 

 śledzenie, podążanie za ofiarą, zatrudnianie do tego prywatnych detektywów, 

 obserwowanie, podglądanie ofiary, przebywanie w okolicy miejsca zamieszkania lub pracy 

ofiary, wyczekiwanie na ofiarę w miejscu jej pracy lub w okolicy miejsca jej zamieszkania. 
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Jeżeli ofiara uważa, że jest prześladowana, a strach uniemożliwia jej 

wykonywanie codziennych czynności, jak np. chodzenie do szkoły 

czy pracy, 

zaś apele o zaprzestanie naruszeń pozostają bez odpowiedzi, 

problem należy zgłosić odpowiednim służbom = P O L I C J I 

  

Źródło zdjęć:: https://en.wikipedia.org/wiki/Stalker_(TV_series)
https://zdrowie.tvn.pl/a/czym-jest-stalking-jak-bronic-sie-przed-nekaniem

https://www.abc.net.au/life/how-to-spot-stalking-and-what-to-do-if-it-happens-to-you/10911232
http://www.mops.myslowice.bip.info.pl/dokument_druk.php?iddok=837&idmp=0&r= 



                

Co czuje ofiara cyberprzemocy? 

 zagrożenie,

 niepewność, 

 strach, lęk i wstyd.

Dlatego nie pozostawaj bierny i zgłoś się po pomoc! 

Zawsze masz prawo czuć się 
bezpiecznie, swobodnie i dobrze 

Pamiętaj o numerze alarmowym 112

Pomóc mogą 
rodzice, starsze 

rodzeństwo i członkowie 

rodziny, nauczyciele 

oraz Policja  

Jeśl
i d

ośw
iadcz
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cy
berp
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mocy

 zg
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o!
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lub 800 100 100 

Źródło grafiki: https://rodzicwie.pl/na-jakich-portalach-twoje-dziecko-moze-pasc-ofiara-cyberprzemocy/ 
https://kobieta.onet.pl/dziecko/myslisz-ze-twoje-dziecko-nigdy-nie-bylo-ofiara-cyberprzemocy-to-nie-takie-

oczywiste/7s9fdrk

Popro
ś o

 pomoc!

https://wirtualnyznaczyrealny.interia.pl/news-nask-rodzice-badzcie-czujni-na-cyberprzemoc,nId,3213676

https://twoje-miasto.pl/art-spoleczne/razem-przeciw-cyberprzemocy-wobec-dzieci-i103601 
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Porady
Co robić, żeby nie paść ofiarą cyberprzemocy?
 dbać o prywatność swoich danych;
 chronić i nikomu (oprócz rodziców) nie podawać swoich haseł/ i loginów;
 zapewnić swojemu profilowi w internecie status prywatny;
 nie publikować w internecie swoich zdjęć i filmów, przecież nigdy nie wiesz 
w  czyje ręce to się może dostać i jak to może być wykorzystane;

Jak korzystać z telefonów czy internetu, żeby nie krzywdzić innych?
 nie zamieszczać online materiałów, które mogą kogoś obrażać;
 zawsze pytać daną osobę o zgodę, gdy chcesz zamieść jej zdjęcie czy film 
w sieci;
 traktować innych z szacunkiem;

Co robić, gdy jesteśmy świadkami, cyberprzemocy?
 nie rozpowszechniać dalej krzywdzących, złośliwych i upokarzających treści;
 koniecznie zgłosić to osobie dorosłej.

Co robić, gdy staniemy się ofiarami cyberprzemocy?
 nie odpowiadać na zaczepki;
 powiadomić osobę dorosłą;
 domagać się usunięcia danych treści z internetu czy 
telefonu (najlepiej wraz z rodzicami/opiekunami);
 zachować dowody przemocy - nie kasować ich;
 zgłosić się np. do telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży



                

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

Pamiętaj o numerze alarmowym 112
i korzystaj z niego rozsądnie!

Komenda Miejska Policji w Olsztynie
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