
Sprawozdanie z V Międzynarodowej Konferencji „Bezpieczeństwo dzieci 

i młodzieży w Internecie” Warszawa, Hotel Marriott, 20–21 września 2011 

Internet stał się integralną częścią naszego codziennego życia. To stwierdzenie jest 

szczególnie trafne w doniesieniu do dzieci i młodzieży. O atrakcyjności Internetu dla 

milionów jego młodszych użytkowników na całym świecie przesądza fakt, że jest on 

platformą dla komunikacji, rozrywki oraz nauki. Sieć, oprócz tego, że zawiera treści 

wartościowe, niesie ze sobą wiele niepożądanych zjawisk. Istnieje ryzyko, że za 

pośrednictwem Internetu młodzi ludzie mogą paść ofiarą nowych form przemocy lub próby 

uwiedzenia w sieci. Serwisy społecznościowe typu Facebook czy nasza-klasa zyskują 

ostatnimi czasy coraz większą popularność wśród polskich internautów. Ułatwiają one 

kontakty między znajomymi, dają przestrzeń do wymiany poglądów i informacji, pozwalają 

na różne formy aktywności. Jednak udostępniając w nierozważny sposób informacje o sobie, 

narażamy się na negatywne konsekwencje, gdyż materiały zamieszczone w Internecie nie są 

zazwyczaj zabezpieczone przed kopiowaniem i dalszym rozpowszechnianiem niezgodnym 

z pierwotnymi intencjami autorów. Wraz z rozwojem nowych technologii pojawiają się nowe 

zagrożenia, a stare przybierają na sile. Rodzi się zatem pytanie, jakie działania należy 

podejmować w celu rozwiązywania coraz to nowszych problemów? Jakie inicjatywy 

edukacyjne są/mogą być skuteczne w zakresie zwiększania bezpieczeństwa dzieci i młodzieży 

w Internecie? Odpowiedzi na te pytania miała dostarczyć Międzynarodowa Konferencja 

„Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie” zorganizowana już po raz piąty 

w Warszawie przez Polskie Centrum Programu Safer Internet we współpracy z niemieckim 

projektem na rzecz bezpieczeństwa w Internecie – klicksafe. Przez dwa dni uczestnicy 

z ponad 20 krajów dyskutowali o różnych aspektach bezpieczeństwa dzieci i młodzieży 

online. Celem konferencji było przekazanie jej uczestnikom najnowszej wiedzy zarówno 

w zakresie innowacyjnych działań edukacyjnych, jak również zwalczania przestępczości 

internetowej wobec dzieci. W programie konferencji znalazły się wykłady i warsztaty 

prowadzone przez uznanych specjalistów z zagranicznych i krajowych organizacji 

zajmujących się bezpieczeństwem dzieci online.  

Konferencja została zaplanowana na dwa dni. Składała się z sesji plenarnych oraz trzech 

sesji równoległych. Konferencję otworzyło powitanie przez organizatorów. Kilka słów 

wprowadzających w tematykę tegorocznego spotkania usłyszeliśmy z nagrania video 

Komisarz ds. Agendy Cyfrowej Neelie Kroes, a Michael Busch przybliżył program Komisji 

Europejskiej Safer Internet. Następnie głos zabrał dr Yiannis Laouris z cypryjskiego Instytutu 

Neurobiologii i Technologii. Prelegent w swoim „żywiołowym” wystąpieniu udowadniał 

tezę, że wraz ze wzrostem coraz większych „praw” dostępu do dóbr konsumpcyjnych przez 

dzieci i młodzież oraz do ich uczestnictwa w czynnościach zarezerwowanych wcześniej dla 

dorosłych, powinny iść w parze rosnące „obowiązki”. Laouris proponuje by odbywało się to 

w procesie zamiany ról (ang. role reversal), który opierałby się na przejęciu przez dziecko 



odpowiedzialności za nauczenie swoich rodziców, dziadków czy nauczycieli korzystania 

z Internetu. Przyczyniłoby się to do upodmiotowienia dziecka, jak również do jego ciągłego 

dokształcania się, gdyż młody człowiek ucząc innych, sam musi posiadać pewną wiedzę 

i umiejętności, które ciągle należy aktualizować. Z kolei, z punktu widzenia dorosłego, 

oprócz nabycia nowych umiejętności technicznych, dużym walorem jest czas spędzony 

z dzieckiem, który sprzyja zbliżeniu międzypokoleniowemu (ang. connecting generations). 

Pierwszą sesję plenarną zakończyło wystąpienie Luc’a Delany – European Policy 

Managera serwisu Facebook – poświęcone w głównej mierze ewolucji wspomnianego 

serwisu internetowego. Fecebook powstał w 2004 roku jako projekt przeznaczony dla 

uczniów szkół średnich i studentów szkół wyższych w stanie Massachusetts. Od tego czasu 

serwis przeszedł wiele zmian, zyskał ogromną popularność, został przetłumaczony na wiele 

języków, a liczba jego użytkowników na całym świecie ciągle wzrasta. 

Po krótkiej przerwie, drugą sesję plenarną otworzyło wystąpienie Prof. Julii Davidson 

z Kingston University (Wielka Brytania) zawierające wstępne wnioski z badań Komisji 

Europejskiej nad uwodzeniem w Internecie. Prezentacja koncentrowała się na istocie zjawiska 

wiktymizacji dzieci oraz zachowaniach przestępców internetowych. Zjawisko uwodzenia 

dzieci online, określane w anglojęzycznej literaturze przedmiotu terminem grooming, jest 

szczególną relacją tworzoną w Internecie pomiędzy osobą dorosłą a dzieckiem, w celu jego 

uwiedzenia i wykorzystania seksualnego. Z wywiadów ze sprawcami i z bezpośrednich badań 

młodzieży wynika, że większość dzieci i nastolatków jest odporna na próby uwodzenia 

online. Jednakże zachowania młodych ludzi, którzy wydawali się podatni na działania 

sprawców, wykazywały szereg czynników ryzyka, np. samotność, niska samoocena, 

samookaleczanie, rozpad rodziny czy przypadki wykorzystania seksualnego przez innych 

sprawców. Sprawców groomingu Davidson sklasyfikowała w trzy grupy: (1) sprawca ze 

zniekształconą relacją/przywiązaniem (tłum. własne z ang. distorted 

„relationship”/attachment), (2) sprawca dostosowujący się (tłum. własne z ang. adaptable 

offender), (3) sprawca hiperseksualny (tłum. własne z ang. hyper –sexual). Sprawca 

z distorted attachment myśli, że pozostaje w romantycznym związku z młodą osobą. Taki typ 

sprawcy spędza wiele czasu w Internecie starając się jak najlepiej poznać młodą osobę zanim 

dojdzie do spotkania w realu. Sprawca „dopasowujący się” może używać wielu tożsamości 

w zależności od okoliczności i charakteru dziecka, które próbuje uwieść. Sprawca 

hiperseksualny szybko kontaktuje się z młodą osobą, może być zaangażowany 

w rozpowszechnianie dziecięcej pornografii. Jednak niezależnie od tego, czy grooming 

kończy się kontaktem z ofiarą w świecie realnym, czy też nie, zawsze jest głęboką krzywdą 

wyrządzoną młodej osobie. 

O plagiatowaniu, jako innej formie zagrożenia związanego z korzystaniem z Internetu, 

mówił dr Sebastian Kawczyński, jeden z pomysłodawców i animatorów ruchu 

antyplagiatowego w Polsce. Praktyką powszechnie funkcjonującą wśród uczniów i studentów, 

nie tylko w Polsce, jest ściąganie z Internetu gotowych tekstów wypracowań oraz innych prac 

i przedstawianie ich jako własnych. Ich źródłem są „ściągowe” portale internetowe, 

społecznościowe, serwisy aukcyjne, jak i osoby świadczące tego typu usługi odpłatnie. Z tego 



procederu nie zawsze zdają sobie sprawę nauczyciele, nie wspominając już o aktywnym mu 

przeciwdziałaniu. Jako ograniczenie tego problemu, Kawczyński zaproponował 

wprowadzenie systemu antyplagiatowego opartego na internetowym systemie 

informatycznym, analogicznym jaki funkcjonuje i sprawdza się w szkolnictwie wyższym. 

Zarządzanie wizerunkiem online w portalach społecznościowych było przedmiotem 

prezentacji Karla Hopwooda z Insafe (Belgia). Prelegent przedstawił wyniki badań, z których 

wynika, że coraz więcej pracodawców używa Internetu w celu sprawdzenia swoich 

potencjalnych pracowników. Ludzie, którzy nie przebierając w słowach komentują swoje 

obecne miejsce pracy lub zamieszczają publicznie „nieodpowiednie” zdjęcia, raczej nie 

zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Przed wrzuceniem jakiejkolwiek treści –

 zdjęcia, nagrania wideo, czy nawet komentarza, warto przemyśleć, ile osób będzie miało do 

tego dostęp oraz zastanowić się, jak ktoś może te treści wykorzystać niezgodnie z naszymi 

intencjami. Okazuje się także, że mimo iż młodzi ludzie sprawiają wrażenie biegłych 

użytkowników nowych technologii, kwestie ochrony prywatności i ich reputacji, pozostają 

zaniedbane. 

Kontynuując temat bezpiecznego i ostrożnego korzystania z serwisów społecznościowych 

Stephan Stengel – członek zespołu klicksafe z Niemiec – omówił propozycje dla szkół 

dotyczące nauczania zasad zachowywania bezpieczeństwa w społecznościach sieciowych 

i ochrony danych oraz zaprezentował poświęcone tej problematyce materiały edukacyjne. 

W godzinach popołudniowych odbyły się trzy sesje równoległe przygotowane pod kątem 

różnych odbiorców. Pierwsza sesja dotyczyła prywatności użytkowników w portalach 

społecznościowych. Sesja druga skierowana była przede wszystkim do nauczycieli 

i dotyczyła edukacji na rzecz bezpieczeństwa w Internecie, możliwych podejść i różnych 

projektów realizowanych w jej ramach. Trzecia sesja była sesją zamkniętą i przeznaczona 

była dla przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania.  

Dzień drugi konferencji był moim zdaniem znacznie bardziej interesujący pod względem 

prezentowanych treści, szczególnie pierwsza sesja plenarna o charakterze badawczym. 

Otworzyło ją wprowadzające wystąpienie współpracownika prof. Jana Łaszczyka dotyczące 

związku między Internetem a rozwojem intelektualnym dziecka. Następnie dr Lucyna Kirwil 

z Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej zaprezentowała wyniki badań EU Kids Online II 

obejmujące trzy główne problemy: (1) związków pomiędzy podejmowaniem zachowań 

ryzykownych w Internecie a doświadczaniem zagrożenia online przez dzieci, (2) związków 

problemowego korzystania z Internetu (uzależnienia) i jego negatywnych skutków z socjo – 

psychologicznymi i kontekstowymi czynnikami oraz (3) związków między podejmowaniem 

ryzyka online a radzeniem sobie z zagrożeniami internetowymi i negatywnymi skutkami 

korzystania z Internetu. Z przedstawionych badań wynika, że rozmiar skutków korzystania 

z Internetu, zarówno pozytywnych jak i negatywnych zależy od szeregu czynników, takich 

jak cechy indywidualne samego dziecka, jego wiek, zainteresowania, zapotrzebowanie na 

zabawę oraz prospołeczność i agresywność, a także charakterystyki środowiska 

wychowawczego: poziomu wykształcenia i statusu ekonomicznego rodziców, czy stylów 

wychowania dziecka. Co ciekawe, dzieci eksperymentujące z tożsamością online znacznie 



częściej doświadczają cyberagresji. Częściej są też sprawcami potencjalnego zagrożenia dla 

innych użytkowników Internetu. Badania pokazują także, że między 9 a 16 rokiem życia 

eksperymentowanie z własną tożsamością w sieci wzrasta wraz z wiekiem. Jakie zatem 

można i należy stosować praktyki w celu ochrony dzieci przed zagrożeniami internetowymi? 

Zdaniem dr Kirwil poleganie na samym oprogramowaniu antywirusowym i antyspamowym 

nie wystarczy. Potrzebne jest jeszcze wsparcie i ochrona rodzicielska. 

Kolejny interesujący referat zaprezentowany przez dr Jacka Pyżalskiego zawierał 

najważniejsze ustalenia z jego pięciu międzynarodowych i krajowych projektów badawczych 

dotyczących agresji elektronicznej prowadzonych od 2008 roku w Wyższej Szkole 

Pedagogicznej w Łodzi i Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi. Pojęcie „agresja elektroniczna” 

stanowi rodzaj zbiorczego określenia dla wszystkich aktów agresji, w których narzędziem 

realizacji są nowe technologie komunikacyjne. Agresja ta występuje nie tylko pomiędzy 

dziećmi i młodzieżą, ale jest także skierowana np. wobec celebrytów, osób pokrzywdzonych 

(chorych, upośledzonych), wobec idei/grup, nauczycieli, itp. Pyżalski wskazał także na 

powiązania między „tradycyjnym” bullyingiem a cyberbullyingiem. Z omówionych badań 

wynika, że 90% uczniów, którzy nie uczestniczą w bullyingu, nie uczestniczy także 

w cyberbullyingu, a połowa sprawców bullyingu tradycyjnego jest także sprawcami 

cyberbullyingu. Wnioski z badań dla działań profilaktycznych i interwencyjnych dotyczących 

agresji elektronicznej, jakie nasuwają się z tego wystąpienia to m.in. to, że warto podejmować 

działania na rzecz pozytywnego wykorzystania nowych technologii w dydaktyce 

i komunikacji, zwracać uwagę na normy i etykietę i pamiętać o uniwersalnych czynnikach 

chroniących i czynnikach ryzyka. 

Następnie Marta Wojtas z Fundacji Dzieci Niczyje oraz Martyna Różycka z NASK 

przedstawiły na podstawie doświadczeń zespołów Helpline.org.pl (wspólny projekt Fundacji 

Dzieci Niczyje i Fundacji Orange współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach 

projektu Safer Internet) i Dyżurnet.pl (część projektu Safer Internet) najnowsze trendy 

dotyczące pojawiających się w sieci zagrożeń. Statystyki Helpline.org.pl pokazują, że oprócz 

najczęściej zgłaszanego problemu cyberprzemocy, na szczególną uwagę zasługują grooming, 

uzależnienie od nowych technologii i nieuprawniony dostęp. Pozytywny wniosek wynikający 

ze statystyk to wzrastająca liczba zapytań o zasady bezpiecznego zachowania w sieci, zaś 

przygnębiający jest fakt, że dzieci przyznają się do tego, że spędzają dużo czasu przed 

komputerem z powodu braku innych alternatyw. Z kolei, według statystyk przeprowadzonych 

przez Dyżurnet.pl najważniejszą grupę zgłoszeń stanowią te dotyczące materiałów 

przedstawiających seksualne nadużycia wobec dzieci (pornografia dziecięca 19%, erotyka 

i nudyzm dziecięcy 19%), które w dalszej kolejności zgłaszane są do INHOPE 

(Międzynarodowe Stowarzyszenie Internetowych Zespołów Reagujących) lub na policję. To 

o czym powinni pamiętać rodzice, nauczyciele i wychowawcy to dbałość o prywatność 

dziecka i jego wizerunek w sieci, który często ulega zburzeniu poprzez np. nierozważne 

komentarze rodziców na portalach społecznościowych czy dodane przez nich fotki dziecka 

(np. na nocniku czy podczas kąpieli), a także opinie nauczycieli o uczniach dostępne 

w Internecie. 



Po krótkiej przerwie drugą sesję plenarną rozpoczęło wystąpienie Dariusza Stacheckiego 

– propagatora wykorzystywania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w pracy 

szkoły. Zagadnienia pomyślnego stosowania nowych technologii w szkole zostały 

przedstawione na przykładzie Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu. Prelegent 

podkreślał, że współczesna szkoła powinna być innowacyjna, twórcza, interaktywna 

i kreatywna, a przy tym otwarta, wirtualna i przede wszystkim bezpieczna. 

Następnie Monika Krzysztofiak z Grupy Allegro przedstawiła doświadczenia serwisu 

wynikające z otwarcia się na młodszych użytkowników poprzez umożliwienie im korzystania 

z serwisu w ramach specjalnie dla nich stworzonego konta Junior (od 13 r.ż.) 

z uwzględnieniem zasad ich bezpieczeństwa. Problematykę e – bezpieczeństwa kontynuowali 

przedstawiciele INSAFE z Belgii. Z kolei najnowsze inicjatywy edukacyjne przygotowane 

w ramach projektu Saferinternet.pl służące nauczycielom i pedagogom w prowadzeniu zajęć 

poświęconych bezpieczeństwu w Internecie zostały przedstawione przez Annę Rywczyńską 

z NASK i Łukasza Wojtasika z FDN. 

Po przerwie obiadowej, analogicznie jak dnia pierwszego, odbyły się trzy sesje 

równoległe do wyboru. Sesja pierwsza uwzględniała problematykę odpowiedzialności i roli 

biznesu w zakresie zwiększania bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie, sesja druga – 

edukacyjna oraz sesja trzecia dotycząca najnowszych zjawisk online.  

Reasumując, podczas tegorocznej konferencji zasygnalizowano najnowsze trendy 

i pojawiające się zagrożenia w sieci. Można było zapoznać się z kilkoma ostatnimi 

inicjatywami podnoszącymi świadomość społeczną na temat bezpieczeństwa dzieci 

i młodzieży w sieci. Były one poparte najnowszymi wynikami badań. Zaprezentowano 

przykłady dobrych praktyk, innowacyjnych projektów edukacyjnych promujących 

bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie. Rozwiązanie jakie proponuje się dla 

zwiększenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie, jest takie, by wszyscy, tj. dzieci 

i młodzież, rodzice i nauczyciele, policja oraz firmy działające w branży nowych technologii 

czerpali nawzajem ze swoich doświadczeń oraz metod wypracowanych w innych krajach 

i organizacjach. O bezpieczeństwie dzieci w Sieci należy uczyć już od tego momentu, od 

którego rozpoczynają one swoją przygodę z Siecią. Bezpieczeństwo najmłodszych 

użytkowników wiąże się z ich zachowaniem, zasadami tego zachowania, a nie samymi 

technologiami. Dlatego warto pokazywać dzieciom pozytywne przykłady zachowania 

w Internecie i korzystania z różnych portali, bo dzieci chcą i potrzebują się od nas uczyć, 

a dyskusje w gronie rodzinnym są lepsze niż zakładanie filtrów w komputerze. 

 


