
Web na karku
czyli bezpieczny Internet
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Wstęp
Jako dostawca usług internetowych czujemy się zobowiązani do troski o bezpieczeństwo wszystkich 
użytkowników sieci, szczególnie tych najmłodszych. To wydawnictwo dedykujemy rodzicom oraz  
dzieciom, zachęcając do wspólnej lektury i dyskusji. 
Bo w sieci każdy, DUŻY czy MAŁY, powinien myśleć i przewidywać,
czyli mieć ŁEB NA KARKU!

Statystyka i to co z niej wynika
Statystyki pokazują, że co roku kilkadziesiąt procent najmłodszych internautów trafia w sieci  
na osoby proponujące im rozmowę na temat seksu, a w pewnym momencie spotkanie w realu.  
Część z nich to bez wątpienia oferty pedofilów. I chociaż każdy ruch w sieci zostawia ślad, choć działają  
organizacje, które wraz z policją tropią przypadki łamania prawa oraz monitorują aktywność  
pedofilów na stronach społecznościowych i czatach, to dla własnego bezpieczeństwa stosujmy zasadę 
OGRANICZONEGO ZAUFANIA w kontaktach internetowych.
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Mamo, tato, pamiętajcie
Wasze dziecko może zetknąć się w sieci z cyberprzemocą, ofertami pedofilów lub paść ofiarą oszustwa. 
Nie obwiniajcie go. Jeśli Wam o tym powie, to znaczy, że ufa Wam i liczy na pomoc, bo nie może 
sobie poradzić z tą sytuacją. Zakaz korzystania z komputera byłby w takich przypadkach najgorszym 
z możliwych rozwiązań! 
Tym, co powinno Was bardziej zaniepokoić, jest nietypowe zachowanie dziecka, np. spędzanie 
wielu godzin przy komputerze w zamkniętym pokoju, zmiana rytmu życia  
(np. nowe zajęcia, o których wcześniej dziecko nie wspominało), unikanie 
otwartych rozmów z rodzicami, irytacja przy próbach szczerej rozmowy. 
Najlepsza profilaktyka to stały i oparty na wzajemnym zaufaniu 
kontakt z dzieckiem.
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Sieć warto mieć...

Niech żyje wolność, ale...
...nie wszystkie informacje dostępne w sieci są prawdziwe, nie wszystkie obrazy warte oglądania  
i nie każdy jest tym, za kogo się podaje. Można tu znaleźć sporo internetowych śmieci, a na naiwnych 
czyhają niebezpieczeństwa, które łatwo mogą zaistnieć także w realu.
W sieci każdy może przybrać nową tożsamość, kryjąc się za nickiem.  
Możemy mieć do czynienia z przestępcami, oszołoma-
mi i kawalarzami, którzy będą próbowali nami  
manipulować, oszukać lub w inny sposób  
wykorzystać uzyskane od nas informacje. 

O tym, że warto mieć dostęp do sieci, nie trzeba dziś nikogo 
przekonywać. Internet może bawić, uczyć i... zresztą 
sami wiecie jak fajnie jest „posurfować”, pograć,  
czy „poczatować” ze znajomymi. A kto dziś pisze listy, skoro  
jest e-mail, kto wysyła zdjęcia pocztą? No dobra, są jeszcze tacy, 
ale tak naprawdę zmieniło się bardzo wiele. Mamy zdecydo-
wanie więcej możliwości dzielenia się informacją i obrazami 
z całym światem niż kilkanaście lat temu. Komunikacja 
XXI wieku praktycznie nie zna granic.
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Internet jest dobrem powszechnym i użytecznym źródłem informacji. Jednak czaty lub fora dają nie-
małej grupie dewiantów, pedofilów i pospolitych przestępców poczucie bezkarności oraz pole do dzia-
łania. Nigdy nie udzielaj nieznanym rozmówcom informacji na temat swego wieku, adresu domowego 
lub szkoły, do której chodzisz. Również nie daj się wciągnąć do rozmowy na temat zwyczajów Twojej 
rodziny, zarobków rodziców ani zakupów, które niedawno robili lub mają w planie. Udzielanie tego 
typu informacji zagraża Waszemu bezpieczeństwu.

Młody internauto! 

Prędzej czy później spotkasz się z taką propozycją lub sam ją złożysz komuś, kto wyda Ci się  
interesujący, może nawet bliski.  
Pamiętaj o ryzyku z tym zwią-
zanym i zawsze przedyskutuj 
swój pomysł z rodzicami. Nigdy 
bez ich wiedzy nie spotykaj 
się z nieznajomymi osobami  
poznanymi w sieci! 

Może spotkamy się w realu? 
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 A przede wszystkim pamiętaj, że:

Darmowe skrzynki e-mail i komunikatory nie kodują wiadomości.  

Rada: Nie pisz pochopnie czegoś, co powinno być poufne, gdyż może to zostać przechwycone przez 

hakerów i wykorzystane przeciwko Tobie i Twojej rodzinie.

Niechciane informacje rozsyłane drogą e-mailową (tzw. SPAM) oraz poprzez komunika-

tory (SPIM) mogą stanowić zagrożenie (wirusy, próby wyłudzenia informacji itp.). 

Rada: Nie otwieraj e-maila i nie klikaj w nieznane linki.

Możesz otrzymywać informacje i treści nielegalne, np. pornografię, oferty sprzeda-

ży pirackich programów, filmów, muzyki lub przedmiotów pochodzących z kradzieży 

i przemytu.

Rada: Nie odpowiadaj na tego typu e-maile i definitywnie usuwaj je ze swojej skrzynki.

Próby wyłudzenia informacji i oszustwa, najczęściej dotyczą odbioru wygranej lub 

przejęcia majątku pod jakimś warunkiem.

Rada: Nie odpowiadaj na tego typu propozycje, nie klikaj w linki i od razu definitywnie usuwaj 

je ze swojej skrzynki.
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1. Włączaj komputer tylko wtedy, gdy ktoś dorosły jest w domu.
2. Nie ufaj osobie poznanej przez Internet. Nigdy nie możesz być pewien, kim ona naprawdę jest. 
 Mówi, że ma 8 lat, ale może mieć 40!
3. Nie spotykaj się z osobami poznanymi przez Internet!
4. Gdy coś Cię przestraszy lub zaniepokoi, wyłącz monitor i powiedz o tym dorosłemu.
5. Nie zdradzaj nikomu swojego imienia ani adresu! Nie mów też, ile masz lat i do jakiej szkoły  
 chodzisz. Nie podawaj numeru telefonu.
6. Wymyśl sobie jakiś fajny nick, czyli internetowy pseudonim. Nie podawaj w nim daty urodzenia  
 ani wieku, np. karolina1993 czy jacek14 – lepiej, żeby nikt obcy nie wiedział, ile masz lat.  
 Wykorzystaj imię bohatera ulubionego filmu lub słowo z piosenki. Użyj swojej fantazji. Na pewno  
 wymyślisz coś ciekawego!
7. Używaj komunikatorów tylko do kontaktów ze znajomymi, o których wiedzą Twoi rodzice.  
 Z komunikatorów i czatów korzystają też osoby o złych zamiarach i trzeba być bardzo ostrożnym.  
 Ustaw komunikator tak, żeby nikt spoza listy kontaktów nie mógł Cię zaczepiać.
8. Pomyśl kilka razy, zanim wyślesz e-mail czy SMS-a. Kiedy klikniesz „wyślij”, nie można już tego 
 cofnąć.
9. Nie dokuczaj innym. Pamiętaj, że w Internecie obowiązuje zasada nieużywania brzydkich słów. 
 Traktuj innych tak, jakbyś chciał, żeby Ciebie traktowano.
  Długie korzystanie z komputera szkodzi zdrowiu i może być przyczyną wielu innych problemów,  

np. w szkole. Nie zapominaj o sporcie i innych rozrywkach, nie związanych z komputerami 
i Internetem.

10.

Sieciowe zasady i porady
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Ważne kontakty
Kiedy masz wątpliwości czy to, z czym zetknąłeś się w sieci, jest 
zgodne z prawem lub odbierasz wspomniane treści jako zagrażające.

Kiedy natknąłeś się w sieci na pornografię z udziałem
małoletnich, treści rasistowskie lub ksenofobiczne

CERT Polska (Computer Emergency Response Team)
Kiedy doświadczyłeś próby włamania do swego komputera
lub jesteś nękany przez uciążliwy SPAM

Kiedy masz wątpliwości, czy to, z czym zetknąłeś się w sieci, jest 
zgodne z prawem lub odbierasz wspomniane treści jako zagrażające.

1
2
3
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www.helpline.org.pl
tel. 800 100 100

www.dyżurnet.pl

www.policja.pl

www.cert.pl

NPLAY Sp. z o.o., 20-701 Lublin ul. Nałęczowska 51A, www.nplay.pl, email: biuro@nplay.pl, t el: 81 561 80 00 ; fax 81 561 80 02
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