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• Liczba użytkowników Internetu wynosiła 
62% mieszkańców Polski powyżej 15. roku życia.

• Prawie 100% Polaków w grupie wiekowej 15-24 lat 
korzysta z sieci. 

• Odsetek użytkowników Internetu korzystających z laptopów 
(71%) przewyższył odsetek użytkowników komputerów 
stacjonarnych (57%).

• Korzystanie z tabletu (12%) - wieku 15 – 29 lat.
• Już 3% korzysta z sieci za pomocą telewizora wyposażonego 

w usługę SMART TV.

wg. World Internet Project (edycja polska) w 2013



• w 2012 r. 50% nastolatków używała Internetu w telefonach 
komórkowych (3)

• w 2014 – 54,3% (2)

• w 2013 r. w Polsce dzieci i młodzież (15-19 lat) w ciągu 
tygodnia korzysta z Internetu  przez 23 godziny 
co w dziennym bilansie stanowi prawie 3,5 godziny (1)

• w 2014 r. – 3h 40 min. (2)

1. wg danych  World Internet Project edycja polska w 2013 r.
2. Raport „Nastolatki wobec Internetu” – RPD, NASK, Pedagogium 2014
3. ADBEU NET BADANIE NADUŻYWANIA INTERNETU PRZEZ MŁODZIEŻ W POLSCE 2012r



• Dzieci w Polsce zaczynają korzystać z Internetu w wieku 
9 lat i 8 miesięcy (1).

• Współcześni licealiści rozpoczęli surfowanie w wieku ok.10 lat 
natomiast gimnazjaliści w wieku 9 lat (1).

1. Raport „Nastolatki wobec Internetu” – RPD, NASK, Pedagogium 2014







CHARAKTERYSTYKA ZJAWISK

1. NIEBEZPIECZNE TREŚCI I ZACHOWANIA 
• sceny przemocy, pornografia np. w grach komputerowych, 

filmach, portalach internetowych
• wulgarny język, np. w komunikatorach, na forach 

dyskusyjnych np. forum szkoły
• grooming, sexting, web-cam sexting
• nadużywanie Internetu

2. CYBERPRZEMOC
• przemoc psychiczna, nękanie, ośmieszanie, umieszczanie 

filmów w sieci, tworzenie fałszywych stron internetowych 
przez rówieśników



3. KRADZIEŻ INFORMACJI, „PÓJŚCIE NA SKRÓTY”:  

• wyłudzanie informacji (dane osobowe, wrażliwe informacje)

• nielegalne kopiowanie plików z muzyką, grami lub filmami 

• nieprawdziwe informacje (plagiaty, nie weryfikowanie 
informacji z internetu w źródłach naukowych)

4. INNE

• promocja niewłaściwego systemu wartości (kto wychowuje 
dziecko?), sekty, samobójstwa, anoreksja, używki, zakupy

• wirusy komputerowe, uzależnienie od komputera, skutki 
zdrowotne nadaktywnego korzystania z komputera 

CHARAKTERYSTYKA ZJAWISK



1.NIEBEZPIECZNE TREŚCI I ZACHOWANIA  -
hate, hejt, mowa nienawiści

Mowa nienawiści (ang. hate speech) – używanie języka w celu 

znieważenia, pomówienia lub rozbudzenia nienawiści wobec pewnej 

osoby, grupy osób lub innego wskazanego przez mówcę podmiotu.  

Narzędzie rozpowszechniania antyspołecznych uprzedzeń, stereotypów

i dyskryminacji ze względu na rozmaite cechy, takie jak: rasa (rasizm), 

pochodzenie etniczne (ksenofobia), narodowość (szowinizm), płeć 

(seksizm), tożsamość płciowa (transfobia), orientacja psychoseksualna 

(homofobia, heterofobia), wiek (ageizm), światopogląd religijny 

(antysemityzm, chrystianofobia, islamofobia)

wikipedia.org

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zniewaga
https://pl.wikipedia.org/wiki/Znies%C5%82awienie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nienawi%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zachowanie_antyspo%C5%82eczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uprzedzenie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stereotyp
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dyskryminacja_(psychologia_spo%C5%82eczna)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rasizm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ksenofobia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szowinizm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Seksizm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Transfobia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Homofobia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Heterofobia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ageizm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Antysemityzm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chrystianofobia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Islamofobia






1.NIEBEZPIECZNE TREŚCI I ZACHOWANIA -

pornografia

• Fałszuje obraz kobiet i mężczyzn. 

• Kobieta ukazywana jest jako przedmiot pożądania, nie jako jednostka 

ludzka oraz często ukazują także przemoc fizyczną wobec kobiet. 

• Prowadzi to do stworzenia wizerunku kobiety uległej, mającej 

satysfakcję z używania wobec niej przemocy. 

• Mężczyźni z kolei w pornografii są twardymi facetami zaspokajającymi 

własne potrzeby seksualne nie licząc się z kobietami.

• Współżycie seksualne jest pozbawione uczuć i głębszych relacji 

między dwojgiem ludźmi.

• Od pornografii można się uzależnić.



Dane dotyczące dostępu do treści pornograficznych w internecie

Średni wiek pierwszego kontaktu

z pornografią

11 lat

Grupa najczęstszych odbiorców treści 

porograficzych w internecie

35 - 49 lat

Odsetek 15-17 latków mających 

wielokrotne doświadczenie z pornografią

80%

8-16 latków mających kontakt z pornografią 90% (więszość odrabiając pracę 

domową)

Liczba imion bohaterów dziecięcych bajek 

używanych w pornografii.

26 (np. Pokemon, Action Man) 

Opracowanie własne za: Jerry Ropelato [w:] http://internet-filter-review.toptenreviews.com/internet-pornography-statistics-pg5.html



1.NIEBEZPIECZNE TREŚCI I ZACHOWANIA -

korzystanie ze stron erotycznych

• 7-12 lat – 27%

• 13 - 15 lat – 33%

• 16 – 18 lat – 45 %

Wg PBI – Polskie Badanie Internetu - badanie Internautów 2014.

KK Art. 200.par 3. Kto małoletniemu poniżej lat 15 prezentuje treści 
pornograficzne lub udostępnia mu przedmioty mające taki charakter 
albo rozpowszechnia treści pornograficzne w sposób umożliwiający 
takiemu małoletniemu zapoznanie się z nimi, podlega karze 
pozbawienia wolności do lat 3.



1.NIEBEZPIECZNE TREŚCI I ZACHOWANIA 

– poszukiwania młodych Polaków - erotyka

Nazwa strony (bądź grupy) Zasięg wśród internautów (7-18 lat)

redtube.com 12,64 %

bigbangempire.com 6,99 %

pornusy.pl 6,72 %

redtube.net.pl 6,10 %

pornhub.com 5,90 %

Wg PBI – Polskie Badanie Internetu - badanie Internautów 2014.



1.NIEBEZPIECZNE TREŚCI I ZACHOWANIA -

grooming – uwodzenie dzieci

Grooming (urabianie) - relacja tworzona w Internecie między osobami

dorosłymi a dziećmi w celu ich uwiedzenia i wykorzystania seksualnego. 

Wśród dzieci w Polsce większą 

popularnością cieszy się Facebook (70%) niż NK.pl (61%). 

Raport Bezpieczeństwo dzieci w Internecie 2013 .



1.NIEBEZPIECZNE TREŚCI I ZACHOWANIA -

grooming – uwodzenie dzieci - profilaktyka

• Australijscy naukowcy ustalili, że profile społecznościowe dzieci,

które nie zawierały fotografii są mniej zagrożone otrzymaniem 

seksualnych propozycji.

• Awatary alternatywą dziecięcego wizerunku.

• Należy rozmawiać z dziećmi z każdej grupy wiekowej (nawet powyżej 15 r.ż).

• Kampanie społeczne - „Nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie”, 

„Każdy ruch w Internecie pozostawia ślad”.

• Techniki filtrujące dla rodziców.

• Zasady-przewodniki, etykiety.

Wojciech Ronatowicz „Cyberpodwórko - profilaktyka ryzykownych zachowań

seksualnych dzieci, młodzieży i młodych dorosłych 

w wirtualnym świecie” Warszawa 2015.



1.NIEBEZPIECZNE TREŚCI I ZACHOWANIA -

sexting

Sexting – przesyłanie roznegliżowanych lub 

półroznegliżowanych zdjęć, filmów video. 

Powody: chęć rozrywki, początki fascynacji seksem, 

zainteresowanie płcią przeciwną, brak doświadczenia, 

ciekawość i nieśmiałość.



1.NIEBEZPIECZNE TREŚCI I ZACHOWANIA -

web-cam sexting

• 1/2 badanej młodzieży porozumiewa się w sieci przez wideoczaty. 

• Z tej grupy 5 % 16-latków (użytkowników nk.pl) rozbierało się w 

trakcie takich sesji. 

• 6% 15-latków

• ok. 3% 13-latków było namawianych do rozbierania się lub 

prezentowania online zachowań seksualnych (1).

• młodzież posiadająca doświadczenia z sextingiem była od czterech 

do siedmiu razy bardziej skłonna do podejmowania zachowań

seksualnych w porównaniu do grupy młodzieży, która nigdy nie 

doświadczyła przesyłania nagich zdjęć (2)

.
1. Research.NK i NASK - reprezentatywna grupa 976 gimnazjalistów – internautów w wieku 13-16 lat (2013).

2. „Pediatrics” -Houck, Barker, Rizzo, Hancock, Norton, Brown 2014

.



1.NIEBEZPIECZNE TREŚCI I ZACHOWANIA -

web-cam sexting - profilaktyka

.

• Informacje o bezpieczniejszym wykonywaniu zdjęć – filmów:

 brak widocznej twarz lub innych charakterystycznych cech osoby, 

 zdjęcia/filmy powinny być wykonywane osobistym aparatem lub 

komórką, a nie sprzętem należącym do innej osoby,

 korzystanie z zabezpieczeń elektronicznych np.: hasła do katalogu 

ze zdjęciami w komórce czy komputerze aby zminimalizować ryzyko 

upublicznienia niechcianych treści w sytuacji utraty sprzętu,

 wiedza o nowych programach umożliwiających nagranie filmu 

z chatu.  

Wojciech Ronatowicz „Cyberpodwórko - profilaktyka ryzykownych zachowań

seksualnych dzieci, młodzieży i młodych dorosłych 

w wirtualnym świecie” Warszawa 2015.



1.NIEBEZPIECZNE TREŚCI I ZACHOWANIA -

web-cam sexting – nowe wyzwania

.

• oferowanie własnych zdjęć erotycznych w zamian za korzyści 

finansowe (np. kupon na doładowanie telefonu)

• prezentowanie swojego ciała przy użyciu kamery internetowej na 

serwisach erotycznych (w zamian za tzw.: napiwki czy kredyty, czyli 

realne pieniądze przekazywane za pośrednictwem serwisu 

obsługującego dany wideoczat).

Wojciech Ronatowicz „Cyberpodwórko - profilaktyka ryzykownych zachowań

seksualnych dzieci, młodzieży i młodych dorosłych 

w wirtualnym świecie” Warszawa 2015.



2.NIEBEZPIECZNE TREŚCI I ZACHOWANIA -

cyberprzemoc (cyberbulling)

Cyberbullying, Cyberprzemoc - przemoc psychiczna

z użyciem nowych technologii – Internetu i telefonii 

komórkowej



2.NIEBEZPIECZNE TREŚCI I ZACHOWANIA -

cyberprzemoc - formy

• wysyłanie wulgarnych e-maili, smsów, mms-ów;

• wulgarne zaczepki za pomocą komunikatora i na czatach;

• publikowanie i rozsyłanie ośmieszających informacji, zdjęć, filmów;

• dopisywanie obraźliwych komentarzy do wpisów w blogu, forum dyskusyjnym;

• podszywanie się pod kogoś w celu ośmieszenia. 



2.NIEBEZPIECZNE TREŚCI I ZACHOWANIA -

cyberprzemoc – dostęp do ofiary

• zachowanie anonimowości przez sprawcę (48% nie zna nazwiska sprawcy*);

• ingerowanie w życie rówieśników przez 24h/7 dni w tygodniu;

• pozostanie niezauważonym przez nauczycieli, rodziców i wychowawców;

• sprawca nie odbiera sygnałów niewerbalnych wysyłanych przez ofiarę;

• szybkie dostarczenie treści; 

• dostarczenie teoretycznie nieograniczonej grupie odbiorców tej samej treści. 

* za Kowalski, Limber 2007 r.



2.NIEBEZPIECZNE TREŚCI I ZACHOWANIA -

cyberprzemoc – skala zjawiska

• 52 % Internautów w wieku 12-17 lat przyznaje, że za pośrednictwem 

Internetu lub telefonii komórkowej miało do czynienia z przemocą werbalną;

• 47% badanych doświadczyła wulgarnego wyzywania;

• 21% badanych doświadczyła poniżania, ośmieszania i upokarzania;

• 16% straszenia i szantażowania;

Za: Wojciech Ronatowicz „Cyberpodwórko - profilaktyka ryzykownych zachowań

seksualnych dzieci, młodzieży i młodych dorosłych 

w wirtualnym świecie” Warszawa 2015.



2.NIEBEZPIECZNE TREŚCI I ZACHOWANIA -

cyberprzemoc - skutki

Cyberprzemoc często powoduje u ofiar:

• irytację, 

• lęk 

• zawstydzenie. 

W skrajnych przypadkach może doprowadzić do samobójstwa.

Nastoletni internauci rzadko informują najbliższe otoczenie o swoich problemach.

Jeżeli szukają pomocy, to głównie u rówieśników. 



2.NIEBEZPIECZNE TREŚCI I ZACHOWANIA -

cyberprzemoc - zasady dla dzieci

• nie odpowiadaj na zaczepki – to uchroni Cię przed eskalacją 

wymierzonych w Ciebie działań; 

• nie kasuj wiadomości, jakie dostajesz – mogą okazać się jedynym 

dowodem w sprawie;

• zrób screen – to następny sposób na zabezpieczenie dowodów, 

niezbędny w sytuacji, gdy cyberbullying ma miejsce np. na czacie czy 

forum internetowym lub wtedy, gdy ośmieszające treści zostały 

zamieszczone na jakiejś stronie internetowej; 



2.NIEBEZPIECZNE TREŚCI I ZACHOWANIA -

cyberprzemoc -zasady dla dzieci

• porozmawiać z rodzicami by skontaktowali się z prawnikiem –

pomoże ocenić, czy doszło do przestępstwa i jakie działania 

prawne można w tej sytuacji podjąć;

• skontaktuj się z telefonem zaufania 116 111, jeśli nie wiesz, jak 

pomóc osobie, która  doświadczała cyberbullyingu. 

• DLA SPECJALISTÓW  - tel. 800 100 100



2.NIEBEZPIECZNE TREŚCI I ZACHOWANIA -

cyberprzemoc – aspekt prawny

W polskim kodeksie karnym stalking - zdefiniowany jako

uporczywe, złośliwe nękanie mogące wywołać poczucie

zagrożenia.

Stanowi przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do

3 lat lub, w przypadku doprowadzenia ofiary do próby

samobójczej, do 10 lat. (Art. 190a KK)



PRZYKŁADY REGULACJI 

PRAWNYCH 
Art. 191a.Kk
§ 1. Kto utrwala wizerunek nagiej osoby lub osoby w trakcie

czynności seksualnej, używając w tym celu wobec niej przemocy,
groźby bezprawnej lub podstępu, albo wizerunek nagiej osoby lub
osoby w trakcie czynności seksualnej bez jej zgody
rozpowszechnia, podlega karze pozbawienia wolności od 3
miesięcy do lat 5.

§ 2. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Artykuł ten może mieć zastosowanie na przykład w sytuacji gdy
rówieśnicy nagrają za pomocą kamery w telefonie komórkowym
koleżankę z klasy, gdy przebiera się ona w szkolnej szatni. Właśnie
taki przypadek został przedstawiony w spocie telewizyjnym
kampanii „Stop cyberprzemocy” Fundacji Dzieci Niczyje
emitowanym w wielu kanałach telewizyjnych.



PRZYKŁADY REGULACJI 

PRAWNYCH 
Art. 190.
§ 1. Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej

szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza
w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Powszechnie występującym zjawiskiem jest używanie w Internecie
wulgarnych zwrotów (w miejscach dostępnych powszechnie, czyli nie
wymagających np. znajomości hasła i zalogowania się) lub
zamieszczanie w Internecie nieprzyzwoitego zdjęcia, rysunku, obrazu
(w miejscach powszechnie dostępnych).



PRZYKŁADY REGULACJI 

PRAWNYCH 
Art. 200.
§ 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.

§ 3. Kto małoletniemu poniżej lat 15 prezentuje treści pornograficzne lub
udostępnia mu przedmioty mające taki charakter albo rozpowszechnia treści
pornograficzne w sposób umożliwiający takiemu małoletniemu zapoznanie się
z nimi, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 4. Karze określonej w § 3 podlega, kto w celu swojego zaspokojenia
seksualnego lub zaspokojenia seksualnego innej osoby prezentuje
małoletniemu poniżej lat 15 wykonanie czynności seksualnej.

§ 5. Karze określonej w § 3 podlega, kto prowadzi reklamę lub promocję
działalności polegającej na rozpowszechnianiu treści pornograficznych w
sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi małoletniemu poniżej lat 15.



PRZYKŁADY REGULACJI 

PRAWNYCH 
Art. 200.

Powyższe przepisy mogą mieć zastosowanie na
przykład gdy na portalach dla młodzieży ktoś zamieści
link do stron z pornografią, w sytuacji gdy osoba
dorosła podczas kontaktu na wideo czacie z
małoletnim prezentuje mu wykonanie czynności
seksualnej, lub przesyła zdjęcia pornograficzne.



2.NIEBEZPIECZNE TREŚCI I ZACHOWANIA -

cyberprzemoc - sprawca

• 59% kolega/koleżanka ze szkoły;

• 43% inny znajomy z realu w wieku szkolnym;

• 15% nieznajomy

• 10% dorosły znajomy z realu;

• 13% znajomy tylko z Internetu;

Wyniki badań Fundacji Dzieci Niczyje i Gemius S.A. „Przemoc rówieśnicza a media elektroniczne”, 2007r.



2.NIEBEZPIECZNE TREŚCI I ZACHOWANIA -

cyberprzemoc - sprawca

• Rozpowszechnianie sprawstwa cyberprzemocy waha się od 7 do 35% -

najwyższy odsetek sprawców obserwuje się w grupie 13-15 latków 

(Calvete 2010). 

• Nie odnotowuje się istotnych różnic jeśli chodzi o płeć sprawców agresji 

elektronicznej (Ybarra, Mitchell, Lenhart 2010). 



2.NIEBEZPIECZNE TREŚCI I ZACHOWANIA -

cyberprzemoc - profilaktyka

• Prowadzenie z uczniami rozmów uświadamiających, (anonimowość + 

konsekwencje prawne);

• Uświadomienie zagrożeń wynikających z nawiązywania kontaktów z 

nieznajomymi w sieci, publikowania swoich danych osobowych i zdjęć;

• Używać procedur standardów postępowania w szkole dot. cyberprzemocy 

rówieśniczej (szkolne programy profilaktyczne);

• Współpraca szkoła-rodzic-policja;

• Pokazać uczniom jak używać TIK pożytecznie!

• Nowa podstawa programowa, priorytet nadzoru pedagogicznego



3. KRADZIEŻ INFORMACJI, „PÓJŚCIE NA SKRÓTY”:  

• wyłudzanie informacji (dane osobowe, wrażliwe informacje)

• nielegalne kopiowanie plików z muzyką, grami lub filmami 

• nieprawdziwe informacje (plagiaty, nie weryfikowanie 
informacji z internetu w źródłach naukowych)

4. INNE

• promocja niewłaściwego systemu wartości (kto wychowuje 
dziecko?), sekty, samobójstwa, anoreksja, używki, zakupy

• wirusy komputerowe, uzależnienie od komputera, skutki 
zdrowotne nadaktywnego korzystania z komputera 

CHARAKTERYSTYKA ZJAWISK



3.KRADZIEŻ INFORMACJI, „ NA SKRÓTY” 

– poszukiwania młodych Polaków - edukacja

Nazwa strony (bądź grupy) Zasięg wśród internautów (7-18 lat)

wikipedia.org 45,87 %

zadane.pl 20,65 %

Grupa google - edukacja 13,57 %

Grupa onet - edukacja 9,49 %

Grupa ściąga.pl - edukacja 8,66 %

bryk.pl 8,46 %

dajspisac.pl 6,29 %

Wg PBI – badanie Internautów 2014.



4.INNE

– poszukiwania młodych Polaków - rozrywka

Nazwa strony (bądź grupy) Zasięg wśród internautów (7-18 lat)

youtube.com 84,87 %

Grupa onet 36,34 %

gry.pl 33,83 %

cda.pl 33,01 %

gameforge.com 27,35 %

bet365.com 25,19 %

stargames.com 21,16 %

filmweb.pl 19,90 %

bet-at-home.com 19,71 %

friv.com 17,00 %

Wg PBI – badanie Internautów 2014.



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!

Prezentacja dystrybuowana bezpłatnie w ramach zadania publicznego 
„Działania na rzecz bezpiecznego korzystania z Internetu”
współfinansowanego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.
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ZASTRZEŻENIE PRAWNE
Prezentacja może być wykorzystywana wyłącznie do realizacji bezpłatnych, niekomercyjnych 
szkoleń, warsztatów i innych zajęć edukacyjnych, przez Trenerów Bezpiecznego Internetu 
w takiej formie i zakresie, w jakiej została udostępniona przez Fundację Odkrywców Innowacji.
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