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Dzień Bezpiecznego 

Internetu

W roku 2021 Dzień Bezpiecznego 

Internetu przypada na 9 lutego (wtorek)



Dzień Bezpiecznego Internetu

dzień obchodzony w połowie lutego od 2005 roku, 

ustanowiony z inicjatywy Komisji Europejskiej. 

Ma na celu kształtowanie świadomości społecznej 

dotyczącej niebezpieczeństw, na które narażone są osoby 

korzystające z Internetu – zwłaszcza dzieci i młodzież.  



Dzień Bezpiecznego Internetu

Anonimowość w sieci i powszechny dostęp do 

cyberprzestrzeni niosą ze sobą całą gamę zagrożeń. 

Do najczęściej występujących należą uwodzenie dzieci 

przez dorosłych o skłonnościach pedofilskich, pornografia 

oraz cyberprzemoc, czyli publikacja obraźliwych lub 

kompromitujących materiałów dotyczących innych osób. 

Wielka odpowiedzialność spoczywa w tych kwestiach 

na rodzicach, których zadaniem jest przygotowanie 

dzieci do właściwego korzystania z sieci.



Dzień Bezpiecznego Internetu

Zarówno szkoły, jak i organizacje pozarządowe zachęcane 

są do organizowania szkoleń, materiałów edukacyjnych 

i projektów mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa 

w Internecie. 

Wirtualny świat to jednak nie tylko zagrożenia dla dzieci, 

ale również dla wszystkich uczestników cyberprzestrzeni. 

Codziennie powstaje ponad 100 tysięcy nowych 

wirusów.



Dzień Bezpiecznego Internetu

Ataki hakerów dotyczą już nie tylko komputerów, 

ale również smartfonów i tabletów. 

Wśród aplikacji najbardziej podatnych na ataki złośliwego 

oprogramowania znajdują się tak popularne nazwy jak 

Java, Acrobat Reader czy Adobe Flash. 

Warto zatem każdego dnia w roku korzystać 

z dobrego programu antywirusowego.



Dzień Bezpiecznego Internetu

W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu 

organizowany jest przez Fundację Dajemy 

Dzieciom Siłę (dawniej pod nazwą Fundacja 

Dzieci Niczyje) oraz NASK, 

odpowiedzialne za realizację programu 

"Safer Internet" w Polsce.

.  



Najważniejsze 

zagrożenia w sieci

kradzież danych osobowych 

niebezpieczne i szkodliwe kontakty

wirusy 



Nie wysyłaj swoich 

zdjęć, gdyż możesz stać 

się ofiarą żartów, 

memów i innych





Dzień Bezpiecznego Internetu –

co zrobić aby nie zostać ofiarą cyberprzemocy?

• dbać o prywatność swoich danych osobowych,

• chronić swoje hasła i loginy

• nie wymieniać się z kolegami telefonami 

komórkowymi

• nadawać swoim profilom w sieci bezpieczny

status (prywatny)

• nie zamieszczać swoich zdjęć i filmów







Najważniejsza zasada



Zasady bezpieczeństwa 

w Internecie 
• nie podawaj danych osobowych swoich i innych

• w kontaktach z innymi podawaj swój pseudonim (nick), nigdy 

nie używaj prawdziwego imienia i nazwiska

• nie podawaj adresu zamieszkania, numeru telefonu itd. 

• nie podawaj osobom nieznajomym numeru szkoły, do której 

chodzisz Ty lub Twoi koledzy/koleżanki



Czym jest cyberprzemoc? 

To stosowanie przemocy poprzez:

• prześladowanie

• zastraszanie 

• nękanie

• wyśmiewanie innych osób z wykorzystaniem 

Internetu i narzędzi typu elektronicznego 



Oblicze przemocy w Internecie 

• podszywanie się pod kogoś w sieci 

• publikowanie w Internecie lub rozsyłanie telefonem 

zdjęć, filmów lub tekstów, które mogą kogoś obrazić 

lub ośmieszyć

• robienie zdjęć lub rejestrowanie kogoś za pomocą

narzędzi elektronicznych bez zgody

• poniżanie kogoś z wykorzystaniem sieci lub telefonu  





DZIEŃ BEZPIECZNEGO 

INTERNETU

W Internecie również obowiązują 

zasady dobrego wychowania



DZIEŃ BEZPIECZNEGO 

INTERNETU

Bądźcie dyskretni

Nie wstawiajcie informacji lub obrazków 

których nie chcecie udostępniać całemu światu



DZIEŃ BEZPIECZNEGO 

INTERNETU –

pomyśl zanim coś 

zrobisz!



DZIEŃ BEZPIECZNEGO 

INTERNETU –
JEŚLI TWÓJ KOMPUTER JEST PODŁĄCZONY 

DO INTERNETU WARTO ZAINSTALOWAĆ PROGRAM 

ANTYWIRUSOWY.

ZABEZPIECZY TO TWÓJ KOMPUTER PRZED WIRUSAMI 

ŚCIAGNIETYMI NAWET NIEŚWIADOMIE.











DZIEŃ BEZPIECZNEGO 

INTERNETU

czym są SOCIAL MEDIA?



DZIEŃ BEZPIECZNEGO 

INTERNETU

Media społecznościowe

– określenie odnoszące się do ogólnie pojętego 

korzystania z internetowych i mobilnych technologii, 

by przekształcić komunikację w interaktywny 

dialog.



DZIEŃ BEZPIECZNEGO 

INTERNETU



TECHNOLOGIE SOCIAL MEDIÓW…

…przybierają różne formy, 

m.in. blogów, sieci biznesowych, projektów 

zespołowych, biznesowych sieci 

społecznościowych, forów dyskusyjnych, mikro 

blogów, portali umożliwiających udostępnianie 

zdjęć, a także recenzowanie 

produktów/usług, zakładek społecznościowych, 

gier społecznościowych, portali (serwisów) 

społecznościowych, portali umożliwiających 

udostępnianie video oraz wirtualnych światów.
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DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU



Najpopularniejsze media społecznościowe 

w Europie w 2020 roku

Facebook – 75,65%

Pinterest – 10,11%

Twitter – 5,58%

YouTube – 3,2%

Instagram – 1,84%

Tumblr – 1,52%

VKontakte – 0,58%



Najpopularniejsze media społecznościowe 

w Polsce w 2020 roku

Facebook,

Instagram,

Twitter,

Wykop,                                                                                            

Pinterest,

Chomikuj,

Siepomaga,

Reddit,

Avaaz,

TikTok.



Najpopularniejszym w Polsce medium 

społecznościowym był Facebook (2020)

Drugie miejsce należy do Instagrama, którego stronę 

odwiedziło około 7,5 miliona użytkowników.

Trzecie miejsce to Twitter z nieco ponad 7 milionami 

użytkowników. 

Największe wzrosty odnotował serwis TikTok który z 

miesiąca na miesiąc staje się coraz bardziej popularny.



Dzień Bezpiecznego 

Internetu

Jak można sobie

pomóc?



• szukać pomocy osoby zaufanej i dorosłej (nauczyciel, rodzic)

• prosić administratora serwisu o pomoc

• zachować dowody przemocy np. SMS, historia czatów

• wymagać natychmiastowego usunięcia materiału 

• blokować kontakt z niepożądanymi osobami





Dziękuję za uwagę

Monika Bednarska - Nowak


