
JAK SOBIE RADZIĆ Z ZAGROŻENIAMI W SIECI?

Kraków, 04.04.2022 roku



• Odrobina historii…

• Kilka danych

• Cyberprzemoc

• Wybrane cyberzagrożenia

• Odpowiedzialność prawna

• Złośliwe programy

• Szkolna procedura reagowania

• Przykładowe działania profilaktyczne

• Czy wiemy jak zareagować?

• Standardy bezpieczeństwa online placówek oświatowych

• Gdzie uzyskać pomoc?

TREŚCI PROGRAMOWE



DANE ŚWIATOWE DOT. GLOBALNEGO STANU CYFROWEGO 

• Światowa populacja wynosi obecnie 7,83 miliarda osób

• Z telefonów komórkowych korzysta obecne na świecie 5,22 miliarda 
ludzi

• Z Internetu korzysta obecnie 4,66 miliarda ludzi

• Na całym świecie jest obecnie 4,20 miliarda użytkowników mediów 
społecznościowych

• Średni dzienny czas korzystania z Internetu na jednego użytkownika to 
6h 54 min.

• Udział użytkowników łączących się z Internetem za pomocą telefonu to 
92,6%



INTERNET MOBILNY W 2021 ROKU NA ŚWIECIE

• Liczba internautów mobilnych (komórkowi i Wi-Fi) to 4,32 mld

• Udział wszystkich internautów mobilnych w ogólnej liczbie internautów to 
92,6%

• Udział internautów łączących się za pomocą smartfona w ogólnej liczbie 
internautów to 91,5%

• Udział internautów korzystających z Internetu na telefonach komórkowym 
to 3,5%

• Średni dzienny czas korzystania z Internetu na urządzeniach mobilnych na 
jednego użytkownika to 3 godz. 39 min



UŻYCIE MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH NA ŚWIECIE
W 2021 ROKU

• Liczba aktywnych użytkowników mediów społecznościowych 
to 4,2 mld

• Liczba użytkowników korzystających z social mediów na telefonie 
to 4,15 mld

• Udział mobilnych użytkowników social mediów korzystających 
z serwisów społecznościowych na smartfonach to 98,8%



AKTYWNOŚCI E-COMMERCE W 2021 ROKU NA ŚWIECIE

• Wyszukiwania online produktów lub usług to 81,5%

• Odwiedziny strony usługi lub sklepu internetowego to 90,4%

• Zakupy za pomocą smartfona lub tabletu to 69,4%

• Zakup produktów online (każde urządzenie) to 76,8%

• Zakup produktu za pomocą smartfona to 55,4%



STATYSTYKI CYBERBEZPIECZEŃSTWA W NADCHODZĄCYCH 
LATACH

• Przewiduje się, że globalne szkody sięgną 10,5 biliona dolarów rocznie do 
2025 roku

• Do końca 2021 roku na świecie było około 3,5 miliona wolnych miejsc pracy 
w sektorze odpowiedzialnym za cyberbezpieczeństwo

• Od 2015 do 2021 roku szkody spowodowane przez ransomware wzrosły
57-krotnie (co 11 sekund dochodzi do skutecznego ataku)

• Do końca 2022 roku ataki będą dotyczyć aż 6 miliardów ludzi



DZIECKO (???) W SIECI – POTENCJALNE ZAGROŻENIA…



HISTORIA NA ŚWIECIE…
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Gimnazjum nr 2 w Gdańsku



Przemoc 
rówieśnicza    

CyberprzemocPrzemoc





To przemoc z użyciem urządzeń elektronicznych, najczęściej telefonu , bądź
komputera. Bywa określana także jako cyberrbullying, nękanie, dręczenie,
prześladowanie w Internecie.

Niezależnie od określenia, jej celem jest zawsze wyrządzenie krzywdy drugiej
osobie.

Cyberprzemoc to – podobnie jak przemoc tradycyjna –regularne,
podejmowane z premedytacją działanie wobec słabszego, który nie może się
bronić.

Cyberprzemoc



▪ Działania występujące online, skierowane przeciwko innej osobie
i mające na celu jej skrzywdzenie.

Cyberprzemoc

▪ Zachowania agresywne występujące w danej grupie społecznej, do
której należą zarówno nękający, jak
i nękany (np. klasa szkolna), celowe, powtarzalne, ze znaczną
przewagą sprawcy nad ofiarą.



Agresja elektroniczna

Cyberprzemoc

Cyberbullying

Nękanie internetowe

Cyberstalking

Mobbing elektroniczny

Cyberharassment



NAJCZĘSTSZE FORMY CYBERPRZEMOCY

• Agresja słowna, np. wyzywanie na czatach internetowych, zamieszczanie
komentarzy na forach online w celu ośmieszenia, wystraszenia innej osoby lub
sprawienia jej przykrości;

• Upublicznianie upokarzających, przerobionych zdjęć i filmów;
• Wykluczanie z grona „znajomych” w Internecie;
• Zamieszczanie przykrych komentarzy na profilach innych osób

w portalach np. Facebook czy Instagram;
• Włamanie na konto i podszywanie się pod kogoś w celu zamieszczania w jego

imieniu obraźliwych postów i zdjęć na profilach innych użytkowników;
• Szantażowanie;



CECHY WYRÓŻNIAJĄCE AGRESJĘ ELEKTRONICZNĄ

• Ujawnianie sekretów;
• Celowe ignorowanie czyjejś działalności w sieci.
• Duży – praktycznie nieograniczony zasięg
• Szybkość rozpowszechniania materiałów
• Anonimowość sprawcy (czy pozorna?)
• Nieograniczona możliwość nękania
• Ciągłość oddziaływania
• Brak kontroli dorosłych
• Nieograniczoną lub tzw. „niewidzialną publiczność” (invisible audience)
• Łatwość atakowania nieznajomych ofiar



MECHANIZMY SPRZYJAJĄCE AGRESJI ELEKTRONICZNEJ

• Efekt „kabiny pilota”

• Efekt rozhamowania zachowania

• Społeczne uczenie się



AKTORZY BIORĄCY UDZIAŁ W CYBERBULLYINGU

• Sprawca

• Ofiara

• Świadek

• „Luźny” obserwator



NASTOLATKI NAJCZĘŚCIEJ DOŚWIADCZAJĄ AGRESJI 
W SIECI ZE WZGLĘDU NA:

• wygląd fizyczny (13,7%)

• upodobania, zainteresowania (9,7%)

• ubiór (8,5%)

• poglądy polityczne (7,1%)



INNE PRZYCZYNY:

• orientacja seksualna (4,9%)
•
• płeć (4,5%)

• religia (4,3%)

• sytuacja materialna (3,3%)
•
• narodowość (2,8%)

• kolor skóry (2,3%)



KONSEKWENCJE CYBERPRZEMOCY

Konsekwencje prześladowania w Sieci mogą być różne,
w zależności od powagi aktu agresji.

Skutki doświadczania cyberprzemocy zostają z prześladowanymi
osobami na długo!

Badania losów dzieci i ich drogi życiowej wskazują, że nawet
w dorosłym życiu, długo po opuszczeniu szkoły, ofiary przemocy nadal
zmagają się z problemami psychosomatycznymi, depresją, lękiem,
obniżonym poczuciem wartości.



DŁUGOFALOWE KONSEKWENCJE DOŚWIADCZANIA 
CYBERPRZEMOCY

OFIARA

Obniżona samoocena i zaniżone poczucie 
własnej wartości

Trudności w nawiązywaniu kontaktów, 
izolowanie się

Częstsze zaburzenia somatyczne, bóle głowy, 
brzucha, problemy ze snem

Częste epizody depresyjne i myśli samobójcze

Długofalowe konsekwencje
cyberprzemocy ponoszą także jej
sprawcy:
utrwalają się u nich zachowania
agresywne, obniża się poczucie
odpowiedzialności za własne
działania, może nasilać się
skłonność
do zachowań aspołecznych
w przyszłości.



DŁUGOFALOWE KONSEKWENCJE DOŚWIADCZANIA 
CYBERPRZEMOCY

SPRAWCA

Skłonności do zachowań aspołecznych

Łatwe wchodzenie w konflikt z prawem

Utrwalenie się agresywnych zachowań

Obniżone poczucie odpowiedzialności za 
własne działanie

Długofalowe konsekwencje
cyberprzemocy ponoszą
także jej sprawcy:
utrwalają się u nich
zachowania agresywne,
obniża się poczucie
odpowiedzialności za własne
działania, może nasilać się
skłonność do zachowań
aspołecznych w przyszłości.



CYBERZAGROŻENIA

• Zagrożenie związane z korzystaniem ze środków komunikacji elektronicznej,
zwłaszcza Internetu

• Zagrożenia stworzone przez nowoczesne technologie cyfrowe

• …



WYBRANE CYBERZAGROŻENIA

• Cyberbulling (cyberprzemoc)
• Grooming i Child Grooming (uwodzenie dzieci)
• Wirtualna prostytucja
• CASM - Materiały przedstawiające seksualne wykorzystanie dziecka
• Pedofilia
• Sexting / sextortion
• Nękanie
• Treści szkodliwe
• Treści pornograficzne



WYBRANE CYBERZAGROŻENIA

• Zachowania suicydalne
• Substancje psychoaktywne
• Dysfunkcyjne używanie komputera, Internetu, Fomo
• Umieszczanie zdjęć i filmów
• Publikacja kompromitujących materiałów
• Podszywanie się pod kogoś
• Gry offline i online
• Nieuprawniony dostęp
• Dziennik elektroniczny…



WYBRANE CYBERZAGROŻENIA

• Demoralizowanie (rozmowy, materiały)
• Nagrywanie lub fotografowanie z ukrycia i zamieszczanie w „Sieci”

(np. przemoc w szkole, podglądactwo)
• Ruch tj. „Pro ana”, „Pro mia”
• Hikikomori
• Chatroulette
• Wirtualne światy



WYBRANE CYBERZAGROŻENIA

• Serwisy prześmiewcze
• Challange…
• Patostreamy / patostreamerzy
• Internet rzeczy (m. in. zabawek…)
• Tzw. „wjazdy na lekcje”
• …





LICZBA ZGŁOSZEŃ OTRZYMANYCH PRZEZ DYZURNET.PL



KLASYFIKACJA 
INCYDENTÓW 
ZWIĄZANYCH 
Z WYKORZYSTYWANIEM 
SEKSUALNYM 
MAŁOLETNICH



KLASYFIKACJA INCYDENTÓW ZWIĄZANYCH Z INNYMI
TREŚCIAMI NIELEGALNYMI I SZKODLIWYMI
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ogólna liczba przeanalizowanych incydentów wszystkich
kategorii

14 277 14 298 13 962 13 239 12 517 13 400 14 754

CSAM - otrzymane zgłoszenia 11 227 11 759 11 457 10 784 9 194 8 021 6 778

CSAM - potwierdzone zgłoszenia 3 029 3 126 2 459 1 998 2 295 2 517 2 069

Liczba zgłoszeń dot. potencjalnych materiałów CSAM
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CSAM analizowany przez Dyżurnet.pl – lokalizacja w usługach 
internetowych (n=2069) w ujęciu %

Strona Internetowa TOR Hosting plików Hosting zdjęć Serwis wideo Forum Strona z maskowaniem treści Serwis społecznościowy Inne



DYŻURNET.PL PRZYJMUJE ZGŁOSZENIA POPRZEZ: 

• formularz znajdujący się na stronie internetowej www.dyzurnet.pl

• adres mailowy dyzurnet@dyzurnet.pl

• automatyczną infolinię 801 615 005

• wtyczkę do przeglądarki Google Chrome: Zgłoś nielegalną treść do 
Dyżurnet.pl

• wtyczkę do przeglądarki Mozilla Firefox: Zgłoś treść do Dyżurnet.pl 

http://www.dyzurnet.pl/
mailto:dyzurnet@dyzurnet.pl


KATEGORIE, KTÓRE SĄ OBJĘTE PROCEDURĄ 
REAGOWANIA: 

• Materiały przedstawiające seksualne wykorzystywanie dziecka: art. 202 §3, 4, 4a, 4b k.k. - prawo polskie zabrania
produkowania, utrwalania, sprowadzania, rozpowszechniania, prezentowania, przechowywania, uzyskiwania
dostępu oraz posiadania treści pornograficznych z udziałem małoletniego

• Materiały przedstawiające twardą pornografię: art. 202 §3 k.k. - prawo polskie zabrania rozpowszechniania
i publicznego prezentowania pornografii związanej z wykorzystaniem przemocy lub posługiwaniem się
zwierzęciem

• Treści propagujące rasizm i ksenofobię: art. 256 k.k. - polskie prawo zabrania propagowania faszystowskiego lub
innego totalitarnego ustroju państwa oraz nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych,
etnicznych, rasowych, wyznaniowych lub ze względu na bezwyznaniowość

• Inne nielegalne treści: treści niedotyczące żadnej z powyższych kategorii, ale skierowane przeciwko
bezpieczeństwu dzieci np. propagowanie lub pochwalanie zachowań o charakterze pedofilskim (art. 200b k.k.),
uwodzenie dziecka poniżej 15 r.ż. przez Internet, tzw. child grooming (art. 200a k.k.), zjawisko szantażu na tle
seksualnym (określane również jako „sextortion”)



GRY









PRZESTĘPSTWA INTERNETOWE…



W polskim prawie karnym brak jest definicji przestępstwa
internetowego.

Potocznie za przestępstwo internetowe uznaje się każde
przestępstwo dokonane w sieci Internet lub za jej pomocą.

Pojęcie przestępczości internetowej



CYBERPRZESTĘPCZOŚĆ W ARTYKUŁACH KK
• 190 a§ 1 kk – stalking,

• 190a § 2 kk – podszywanie się pod inną osobę, fałszywe

profile,

• 202 kk – treści pedofilskie,

• 256 kk – ekstremizm polityczny – treści faszystowskie,

• 267 § 1 kk – nieuprawnione uzyskanie informacji

(hacking),

• 267 § 2 kk – podsłuch komputerowy (sniffing),

• 268 § 2 kk – udaremnienie uzyskania informacji,

• 268a kk – udaremnienie dostępu do danych

informatycznych (ransomware)

• 269 § 1 i 2 kk – sabotaż komputerowy,

• 269a kk – rozpowszechnianie złośliwych programów

oraz cracking,

• 269b kk – tzw. „narzędzia hakerskie”,

• 271 kk – handel fikcyjnymi kosztami,

• 286 kk – oszustwo (w tym popełniane za pośrednictwem

Internetu np. na portalu aukcyjnym),

• 287 kk – oszustwo komputerowe,

• 310 § 1 i 2 kk – przestępstwa wymierzone w 

instrumenty płatnicze, np. skimming



INNE CYBERZAGROŻENIA…







Z JAKIMI ZAGROŻENIAMI MOŻEMY SIĘ SPOTKAĆ?



- Wezwania do zapłaty za udostępnianie / ściąganie filmów

- Podejrzane załączniki w korespondencji mailowej

- Informacja z firmy kurierskiej / dostawcy poczty o „monitorowaniu” przesyłki –
nieodebranej przesyłce

- Wyłudzenie danych osobowych

- Bankowość elektroniczna 



• Oszustwa za pomocą serwisów aukcyjnych

• Przestępstwa związane z bankowością internetową

• Pedofilia i pornografia dziecięca

• Nieuprawnione uzyskiwanie informacji

• Wymuszenia, groźby karalne

• Hazard za pośrednictwem Internetu

• Cyberprzemoc

• Zakupy w  Internecie



 Złośliwe oprogramowania (malware)

 Ataki z wykorzystaniem złośliwego kodu na stronach internetowych

 Phishing, czyli bezpośrednie wyłudzanie poufnych informacji lub za pomocą złośliwego 
oprogramowania

 Ataki na aplikacje internetowe

 SPAM – niechciana korespondencja 

 Ataki DDoS – czyli blokowanie dostępu do usług poprzez sztuczne generowanie 
wzmożonego ruchu

 Kradzież tożsamości

 Naruszenie poufności, integralności lub dostępności danych



PRZYCZYNY…

- anonimowość…
- brak „właściwych” regulacji prawnych…
- brak świadomości zagrożeń
- brak odpowiednich zabezpieczeń



CZY WARTO…?
WYZWANIA





SPOOFING



Spoofing telefoniczny to nic innego jak podszywanie się dzwoniącego
pod inne numery, by móc następnie dzwonić z nich do ofiar i udawać
inną osobę.

Technicznie spoofing jest dziś możliwy głównie dzięki telefonii VoIP.
Przy jej wykorzystaniu dzwoniący może w niemal dowolnej usłudze
ręcznie wprowadzić numer, który ma się wyświetlić adresatowi
połączenia jako numer dzwoniącego.





ZWERYFIKUJ TOŻSAMOŚĆ PRACOWNIKA BANKU

Masz wątpliwości, czy dzwoni do Ciebie doradca/konsultant z banku? Teraz możesz
zweryfikować jego tożsamość w aplikacji IKO!

Jak to zrobić?

Podczas rozmowy z pracownikiem banku powiedz, że chcesz zweryfikować jego
tożsamość w aplikacji IKO.

Po chwili dostaniesz powiadomienie push w aplikacji z jego danymi.

Poproś pracownika o imię, nazwisko, jego stanowisko oraz miejsce, z którego dzwoni.
Jeśli dane są poprawne, potwierdź je w aplikacji i kontynuuj rozmowę.

Jeśli pracownik banku odmówi weryfikacji lub poda błędne dane – rozłącz się
i zadzwoń na naszą infolinię: 800 302 302



Przestępcy podszywają się pod
PKO Bank Polski i rozsyłają e-maile
zawierające w tytule „Wyciąg
okresowy”.
Z wyglądu przypominają one
wiadomość z banku oraz mają
załącznik z rozszerzeniem .rar,
który zawiera złośliwe
oprogramowanie. Nie otwieraj go,
ani nie klikaj w linki w takich
wiadomościach – grozi to
zainfekowaniem komputera.
W efekcie możesz stracić
pieniądze i kontrolę nad kontem.



CZY COŚ MOŻEMY ZROBIĆ?





ZGŁOSZENIE – GDZIE?

Zgłaszanie podejrzanych stron

Każdy może zgłosić stronę, która może wyłudzać dane osobowe, dane uwierzytelniające do kont bankowych lub
serwisów społecznościowych, za pomocą formularza dostępnego na https://incydent.cert.pl/phishingu

Zgłaszanie podejrzanych wiadomości SMS

Podejrzaną wiadomość SMS zawierającą link możesz przesłać na numer 799-448-084 wykorzystując funkcję
"przekaż" albo "udostępnij" w swoim telefonie. Trafi ona bezpośrednio do analityków CSIRT NASK, którzy zdecydują
o dopisaniu podejrzanej domeny do listy ostrzeżeń.

Z jednego numeru możesz zgłosić maksymalnie 3 wiadomości w ciągu 4 godzin.

Pamiętaj, że numer służy wyłącznie do zgłaszania prób wyłudzeń internetowych (phishingu, fałszywych aplikacji) -
nie przyjmujemy tą drogą zgłoszeń dotyczących usług SMS Premium. Podany numer służy tylko do przyjmowania
SMS-ów.

https://incydent.cert.pl/phishing


CZAS PANDEMII I  JEGO WYZWANIA…



NAUCZANIE ZDALNE…



WYZWANIA

• Teoria, a rzeczywistość!
• Zdalne nauczanie – problemy w trakcie zajęć
• Utrudniony „kontakt” ze szkołami, rodzicami / opiekunami lub jego brak
• „Zagubione dzieci” w roku szkolnym
• Problemy techniczne przy korzystaniu z platform edukacyjnych
• Inne…



ZAKŁÓCANIE – RAJDY NA E-LEKCJE

• Rajdy na e-lekcje, czyli np. wulgarne zakłócanie zdalnej lekcji, stanowi zjawisko,
które jest coraz częściej odnotowywane – zauważane, nie tylko
w Polsce.

• Art. 107a. § 1 KW. Kto nie będąc do tego uprawnionym, włączając się
w transmisję danych prowadzoną przy użyciu systemu teleinformatycznego,
udaremnia lub utrudnia użytkownikowi tego systemu przekazywanie informacji,
podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 zł.

• § 2. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 używa słów powszechnie uznanych
za obelżywe lub w inny sposób dopuszcza się nieobyczajnego wybryku, podlega
karze aresztu, ograniczenia wolności albo karze grzywny nie niższej niż 3000
złotych.



ALARMY BOMBOWE – WIADOMOŚCI E-MAIL

covidosceptyk@secmail.pro (przykład)

„Rozwalę szkołę ładunkiem, którą ma nasz bojownik w plecaku. To wasz koniec
Koronażydy”

Informacja o bardzo małej wiarygodności, mająca charakter kaskadowy

Popularne domeny: secmail.pro, protonmail.com

mailto:koronazyd@secmail.pro


NOWE SYTUACJE…

• Pracownicy Centrum Szkolenia Policji w Legionowie mieli prowadzić 
na terenie szkoły nielegalną kopalnię kryptowalut

• Ataki na szpitale

• Atak na Media Markt i Saturn

• …



SZKOLNE PROCEDURY REAGOWANIA…



NA GRUNCIE SZKOŁY… 

W przypadku uzyskania informacji o cyberprzestępstwie
i zidentyfikowaniu jego sprawcy, działania szkoły będą uzależnione
od wieku sprawcy oraz charakteru popełnionego czynu

W sytuacji, gdy sprawcą jest nieletni tj. osoba w wieku 13-17 lat,
zastosowanie będą mieć przepisy UPN.

W sytuacji, gdy sprawca ukończył 17 lat, ponosić będzie odpowiedzialność na
podstawie ustawy KK.



Art. 27. Szkoły i placówki zapewniające uczniom dostęp do Internetu są
obowiązane podejmować działania zabezpieczające uczniów przed
dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich
prawidłowego rozwoju, w szczególności zainstalować i aktualizować
oprogramowanie zabezpieczające



SZKOLNA PROCEDURA REAGOWANIA

Ujawnienie przemocy rówieśniczej w szkole (także online) zobowiązuje kadrę
pedagogiczną do podjęcia określonych czynności, m.in.:
• ustalenia okoliczności zdarzenia;
• zabezpieczenia dowodów;
• poinformowania o sytuacji rodziców uczniów – uczestników zdarzenia;
• objęcia pomocą poszkodowanego ucznia;
• podjęcia działań wobec agresorów, w tym zastosowania środków
dyscyplinujących zgodnie z obowiązującym regulaminem szkoły
i rodzajem przewinienia;
• powiadomienia policji, gdy sprawa jest poważna, zostało złamane prawo lub
sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest nikomu znana.



Ujawnieni przypadku cyberprzemocy w szkole

Zabezpieczenie 
Dowodów

Ustalenie okoliczności zdarzenia (rodzaj 
materiału, sposób rozpowszechniania, ustalenie 

sprawcy, świadków zdarzenia)

Działania wobec ofiary 
cyberprzemocy

Działania wobec sprawcy 
(jeśli jest nim uczeń 

szkoły)

Działania w sytuacji, gdy 
sprawca jest nieznany

Rozmowa z 
poszkodowanym 

(wsparcie, porada)

Rozmowa 
wyjaśniająca. 

Zobowiązanie do 
zaprzestania działania

Powiadomienie 
rodziców o zdarzeniu 

oraz o dalszym 
postępowaniu, porada 

i pomoc

Zastosowanie 
konsekwencji 

regulaminowych

Podjęcie współpracy 
z Sądem Rodzinnym 

i/lub Policją, jeśli 
uczeń popełnił czyn 

karalny lub przejawia 
zachowania 

świadczące o 
demoralizacji

Współpraca 
z rodzicami, 

poinformowanie 
o dalszym 

postępowaniu 
i konsekwencjach 

wobec dziecka

Zapewnienie pomocy psychologiczno – pedagogicznej 
poszkodowanemu uczniowi i/lub sprawcy przemocy, jeśli jest 

taka potrzeba

Monitoring zachowania uczniów po zakończeniu interwencji

Przerwanie 
aktu 

cyberprzemoc
y (np. 

zawiadomienie 
administratora 
serwisu, w celu 

usunięcia 
materiału) 

Powiadomieni
e Policji lub 
prokuratury, 
w przypadku 
przestępstw 
ściganych 
z  urzędu

Wsparcie 
rodziców 

poszkodowane
go ucznia w 

ewentualnym 
zgłaszaniu 
sprawy na 

Policję 



Ujawnienie przypadku cyberprzemocy

Zabezpieczenie 
dowodów

Bardzo ważnym 
czynnikiem jest tutaj czas 

reakcji!!!

Powiadomienie  o zaistniałym zdarzeniu
dyrektora – pedagoga szkolnego

Analiza  zaistniałej sytuacji, pod kątem 
okoliczności zdarzenia (sprawca, świadkowie), 
przy współudziale wychowawcy – pedagoga i 

dyrektora

Sprawca  zdarzenia jest  nieznany Sprawcą zdarzenia jest  uczeń szkoły

Powiadomienie 
Policji

Powiadomienie 
Policji  i/lub Sądu 

Rodzinnego
i Nieletnich 

Przeprowadzeni
e rozmowy  ze 

sprawcą

Powiadomienie  
rodziców lub 
opiekunów 
prawnych

Zobowiązanie 
sprawcy do  

niezwłoczneg
o usunięcia  
„materiału” 

Poinformowanie  
o dalszym 

postępowaniu  
i 

konsekwencjach 
sprawcy

Zastosowanie 
wobec sprawcy 
konsekwencji 
określonych 

w statucie 
szkoły

Podjęcie czynności przez instytucje

Wsparcie psychologiczno
– pedagogicznej sprawcy

Potwierdzenie 
faktu usunięcia 
„szkodliwych” 

treści



Ujawnienie przypadku cyberprzemocy

Zabezpieczenie 
dowodów

Bardzo ważnym 
czynnikiem jest tutaj czas 

reakcji!!!

Powiadomienie 
dyrektora – pedagoga szkolnego

Badanie  zaistniałego zdarzenia, pod kątem 
okoliczności zdarzenia (sprawca, świadkowie), 
przy współudziale wychowawcy – pedagoga i 

dyrektora

Powiadomienie Policji  
i/lub Sądu Rodzinnego 

i Nieletnich 

Zapewnienie 
uczniowi wsparcia 

ze strony 
wychowawcy/ 

pedagoga szkolnego

Poinformowanie  rodziców 
pokrzywdzonego ucznia 

o zaistniałym zdarzeniu oraz  
o „krokach”

podjętych przez szkołę

Podjęcie czynności przez 
funkcjonariuszy Policji



PRZYKŁADY DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH



DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE

• Dzień Bezpiecznego Internetu

• Bezpieczny Miesiąc – Październik 

• Spotkania z dziećmi i młodzieżą

• Spotkania z rodzicami i opiekunami, a także seniorami

• Szkolenia dla kadry placówek oświatowych

• Spotkania ze studentami

• Realizacja Projektu…

• …



PROPONOWANE OBSZARY DO PORUSZENIA NA ZAJĘCIACH

• Bezpieczne korzystanie z mediów społecznościowych
• Internet rzeczy – ułatwienie życia, czy zagrożenie?
• Nasz cyfrowy ślad
• Jak zbudować silne hasło?
• Cyberoszustwa, cyberzagrożenia i cyberbezpieczeństwo
• Hejt, mowa nienawiści
• Bezpieczeństwo urządzeń mobilnych
• Cyberhigiena w korzystaniu z urządzeń elektronicznych



Czy wiemy jak zareagować?



PRZYKŁADOWE ZGŁOSZENIA, JAKIE NAPŁYNĘŁY DO 
ZESPOŁU DYŻURNET.PL

• dwie 14 latki zalogowały się na portalu z kamerkami i nadają obraz i głos, jest 250 oglądających i
90% z oglądających namawia je do rozebrania się oraz do sexu za pieniądze na prywatnych
spotkaniach

• dzieciak/ lat 9/ pornografia w Sieci/ proszę się tym natychmiast zająć/

• chłopiec kiedyś otwarcie się przyznał, że ma prawie 13 lat widziałam go już ok. 8 10 razy mimo
zgłaszania różnych osób, a przynajmniej zapewnień o ok. 8-10 razy mimo zgłaszania różnych
osób, a przynajmniej zapewnień o zgłaszaniu chłopiec ciągle się loguje

• w części "Kobiety" pokazują się osoby "bardzo nieletnie" oraz nieletnie, które:
a) są po zażyciu narkotyku;
b) pokazują, bądź są nakłaniane (głównie w wulgarny sposób) do pokazywania nagości i sexu na

ekranie.



JAK ZABEZPIECZYĆ „CYBERDOWODY”?



ZABEZPIECZENIE „CYBERDOWODÓW”
W każdej sytuacji dotyczącej cyberprzemocy, należy „zabezpieczyć” wszystkie „dowody”, niezależnie od „narzędzia” –

„miejsca”, jakim jej dokonano.

▪ Telefon komórkowy

Nie należy usuwać żadnych wiadomości (sms, mms, wiadomości głosowych), jak również nie należy usuwać historii
wykonanych połączeń.

▪ Internet (komunikatory, strony WWW, blogi, fora, czaty, serwisy społecznościowe)

W sytuacji, gdy mamy do czynienia z cyberprzemocą, z wykorzystaniem Internetu, zarówno w przypadku komunikatorów,
jak i stron WWW, czy tez np. czatów, możemy dokonać zabezpieczenia dokumentacji poprzez jej skopiowanie i wklejenie
np. do dokumentu Word lub też poprzez wykonanie tzw. zrzutu ekranowego, czyli screenu. Jest to zapis obrazu ekranu
komputera w danej chwili. Czynność te wykonujemy poprzez wciśnięcie klawisza Print Scrn,
a następnie należy w dokumencie Word, wykonać operacje „Wklej”. Dane „zabezpieczone” w wersji elektronicznej, należy
skopiować na nośnik (płyta CD, Pendrive). Innym rozwiązaniem jest wydrukowanie całej strony zawierającej ważne
informacje.

Tak zabezpieczone materiały, należy przekazać funkcjonariuszom Policji.



JAK ZROBIĆ ZDJĘCIE TEGO, CO WŁAŚNIE MAMY
NA EKRANIE



STANDARDY BEZPIECZEŃSTWA ONLINE
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH





Ważnym elementem na gruncie szkoły, jest stałe przeprowadzanie
weryfikacji poziomu bezpieczeństwa, szkolenia pracowników
i edukacja uczniów

Możemy mówić o przenoszeniu się negatywnych zjawisk ze świata
realnego do sieci, jak i tworzeniu się całkiem nowych kategorii zjawisk
niekorzystnych i przestępstw. Mamy zatem do czynienia zarówno z
zagrożeniami o charakterze technicznym, jak i społeczny.



Zagrożenia o charakterze społeczno – wychowawczym:
• Szkodliwe i nielegalne treści
• Niebezpieczne kontakty, child grooming
• Seksting, prowokacyjne zachowania i aktywność seksualna
• Agresja elektroniczna – cyberprzemoc rówieśnicza
• Nadużywanie Internetu

Zagrożenia technologiczne:
• Szkodliwe oprogramowanie (malware) tj.: wirusy, konie trojańskie, ransomware, itp.
• Zagrożenia poprzez serfowanie
• BOTnety
• Ataki typu blokowanie usług (DoS)
• Ataki socjotechniczne (phishing)
• Włamania na strony internetowe lub do wewnętrznych systemów komputerowych –

sieci komputerowych



W ramach zapewnienia minimalnego poziomu bezpieczeństwa oraz
właściwej opieki nad infrastrukturą, zaleca się:
• Ustanowić administratora dbającego o prawidłowe funkcjonowanie

infrastruktury komputerowej, bezpieczeństwo oraz spełnianie
przez placówkę minimalnych wymagań standardu. Osoba ta może
być pracownikiem placówki, bądź też pochodzić
z zewnątrz.

• Jeśli administrator pochodzi z zewnątrz, w placówce należy
ustanowić rolę opiekuna infrastruktury, który nadzorowałby
zgodność placówki ze standardem oraz pracę administratora.



• Jeśli występuje brak możliwości powołania opiekuna lub
administratora, należy rozważyć zasadność udostępniania Internetu
w szkole, bowiem infrastruktura pozostająca bez opieki, przyniesie
więcej zagrożeń i problemów, niż korzyści z samego udostępniania
Internetu.

• Odpowiednio przygotować sprzęt wykorzystywany przy dostępie
do Internetu.



Minimalne wymagania standardowe odnośnie sprzętu i jego konfiguracji:
• Lokalne urządzenie dostępowe (router) zapewniające mechanizm

ochrony danych oparty o standard szyfrowania WAP2; sieć
bezprzewodowa (Wi-Fi) dostępna tylko na hasło

• Zastosowanie przy dostępie Wi-Fi tzw. strony startowej z informacją
o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu

• Należy aktywować oraz zadbać o właściwe skonfigurowanie usługi
filtrowania szkodliwych treści.

• Na routerze powinna zostać włączona usługa przegrody firewall.



• Na komputerach szkoły powinny być zainstalowane programy
antywirusowe

• Korzystanie z usług „chmurowych” jest dopuszczalne pod warunkiem
spełnienia określonych wymagań

• W placówce powinien powstać uproszczony dokument polityki
bezpieczeństwa oraz regulamin korzystania z sieci komputerowej
i dostępu do Internetu



WSKAZANIA I WYTYCZNE UODO - MEN



WSKAZANIA I WYTYCZNE UODO - MEN



PROJEKT 
„ZAGROŻENIA W SIECI – PROFILAKTYKA, REAGOWANIE”



Współpraca z samorządem województwa małopolskiego 
w obszarze przeciwdziałania cyberzagrożeniom

Realizacja  projektu



Urząd Marszałkowski Województwa 
Małopolskiego 

NASK PIB

MCDN 

KWP w Krakowie

Partnerzy

Projekt
„Zagrożenia w Sieci – profilaktyka, reagowanie”



30 października 2019 roku została

podpisana „Deklaracja o współpracy

w zakresie wsparcia i promocji w ramach

projektu edukacyjnego w obszarze

uzależnień do Internet – nowych

technologii, adresowanego do uczniów

szkół podstawowych oraz

ponadpodstawowych, ich rodziców

i nauczycieli pn. Zagrożenia w Sieci –

profilaktyka, reagowanie” – poszerzająca

obszary realizacyjne Projektu.

Projekt
„Zagrożenia w Sieci – profilaktyka, reagowanie”



Projekt
„Zagrożenia w Sieci – profilaktyka, reagowanie”



Obszary realizacyjne projektu

Szkoły Podstawowe
Szkoły

Ponadpodstawowe

Placówki 
oświatowe / 
Inne obszary 



Dotychczasowe efekty…

W 2021 roku w ramach realizacji „Projektu…” spotkaliśmy się z: 

• 56 096 uczniami (2 385 spotkań)

•1 193 rodzicami (24 spotkań)

•2 723 nauczycielami (1 726 spotkań)

708 Szkół Podstawowych i 117 Szkół Ponadpodstawowych



Dodatkowe obszary realizacyjne

W 2021 ROKU  SPOTKALIŚMY SIĘ Z:

•19 172 dziećmi / młodzieżą (669 spotkań)

•4 930 dorosłymi (62 spotkań)

•927 pedagogami / nauczycielami (378 spotkań)

78 placówek



Funkcjonariusze w trakcie 455 spotkań z 11 591 uczniami (dzieci i młodzież),

4 spotkań z 196 rodzicami (opiekunami), 294 spotkań z 561 nauczycielami

(pedagogami) omówili zasady bezpiecznego korzystania

z zasobów Internetu, jak również miejsc w których możemy uzyskać pomoc.







• www.fdds.pl 

• www.saferinternet.pl

• www.edukator.pl/

• www.beznienawisci.pl/edukacja/

• www.dzieckowsieci.fdn.pl

• www.116111.pl/

• www.ore.edu.pl/

• www.akademia.nask.pl

• www.it-szkola.edu.pl

• www.cyfrowa-wyprawka.pl

• www.edukacjamedialna.edu.pl

• www.fonolandia.edu.pl

• www.profilaktykawmalopolsce.pl/

• www.facebook.com/zagrozeniawsieci

• www.facebook.com/zdrowiewmalopolsce/

• www.youtube.com/channel/UC2D3ycZSNHuYMt
_-aWrhNZw/videos

http://www.fonolandia.edu.pl/
http://www.profilaktykawmalopolsce.pl/
http://www.facebook.com/zagrozeniawsieci
http://www.facebook.com/zdrowiewmalopolsce/
http://www.youtube.com/channel/UC2D3ycZSNHuYMt_-aWrhNZw/videos




• https://dyzurnet.pl lub 801 615 005

• Telefon zaufania dla dzieci: 116 111

• Telefon zaufania dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci: 
800 100 100

• Telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka – 800 12 12 12

• Telefon zaufania dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów – 800 080 222

• Policja

https://dyzurnet.pl/
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• https://sekurak.pl
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• https://cybersecurityventures.com/
• https://mobirank.pl/2021/01/28/mobile-i-digital-w-2021-r-522-mld-ludzi-na-swiecie-uzywa-telefonow-

komorkowych/
• https://www.netcomplex.pl/blog/top-5-faktow-liczby-prognozy-statystyki-cyberbezpieczenstwa-2021-2025
• https://www.gov.pl/web/baza-wiedzy/15-glownych-cyberzagrozen--raport-enisa
• https://dyzurnet.pl/uploads/2022/03/Raport-Dyzurnet.pl-2021.pdf
• Materiały własne
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https://www.nask.pl/
https://www.cybsecurity.org/pl/
https://sekurak.pl/
https://www.enisa.europa.eu/media/multimedia/material
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https://cybersecurityventures.com/
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https://www.netcomplex.pl/blog/top-5-faktow-liczby-prognozy-statystyki-cyberbezpieczenstwa-2021-2025
https://www.gov.pl/web/baza-wiedzy/15-glownych-cyberzagrozen--raport-enisa
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