
„Bezpieczna i przyjazna szkoła” – rządowy program na lata 2008-2013 
 

SZANOWNI SŁUCHACZE poświęćcie chwilę                          
i przeczytajcie tych kilkanaście linijek!!!  
 

Jak być bezpiecznym w Internecie – wskazówki 
 
Korzyści płynące z Internetu są niezaprzeczalne. Umożliwia on 
wszechstronną komunikację, ułatwia naukę i rozwijanie zainteresowań, 
ułatwia dostęp do informacji. Jednak poza treściami o dużych walorach 
edukacyjnych, ogromna część materiałów jakie można znaleźć w Sieci jest 
nieodpowiednia czy wręcz szkodliwa dla dzieci i młodzieży. 

 Nie podawaj swoich danych osobowych takich, jak: adres, numer telefonu, 
adres pracy rodziców/numer telefonu, nazwa i miejsce szkoły bez zgody 
rodziców. Ujawnianie tych informacji może narazić cię na różne 
niebezpieczeństwa.  

 Nie podawaj nikomu (poza rodzicami) swojego hasła dostępu.  
 Nie wysyłaj nikomu nieznajomemu swoich zdjęć.  
 Nigdy nie odpowiadaj na wiadomości (e-maile, komentarze na czacie, IM, 

grupy dyskusyjne, itp.), które sprawiają, że czujesz się skrępowany, 
zmieszany lub zaniepokojony. Gdy otrzymasz taką wiadomość, powiedz             
o tym rodzicom lub innym dorosłym, do których masz zaufanie. Zgłoście taki 
incydent do punktu kontaktowego http://www.hotline.org.pl/   

 Pamiętaj, że nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie. Internetowi 
znajomi mogą okazać się kimś zupełnie innym niż twierdzą.  

 Bądź podejrzliwy, jeśli ktoś, kogo poznałeś na czacie próbuje nastawiać 
cię przeciwko rodzicom, opiekunom, nauczycielom czy przyjaciołom. 
Niektóre czaty wykorzystywane są przez pedofilii, sekty i inne niebezpieczne 
grupy do nakłaniania młodych ludzi, by zrobili coś, czego nie chcieliby robić.  

 Nie wyrażaj zgody na spotkanie z osobą, którą poznałeś w sieci bez 
porozumienia z rodzicami. Jeśli zgodzisz się na takie spotkanie, upewnij się, 
że spotkacie się w miejscu publicznym i weź ze sobą znajomego.  

 Nie rób niczego, co mogłoby urazić innych użytkowników lub byłoby 
sprzeczne z prawem.  

 Jeśli masz swój blog, musisz mieć świadomość, że jest on dostępny 
każdemu kto korzysta z Internetu. Pamiętaj o tym zamieszczając w blogu 
informacje o sobie. Zastanów się, jakie wiadomości na swój temat chciałbyś 
tam umieścić i czy naprawdę powinieneś to zrobić. Wszystko, co umieścisz          
w blogu może być nie tylko przeczytane przez innych użytkowników sieci, ale 
także z łatwością kopiowane i przechowywane, a w przyszłości może zostać 
wykorzystane przeciwko tobie. To, co teraz wydaje ci się fajne i zabawne, 
może okazać się niestosowne i kłopotliwe kilka lat później, np. gdy będziesz 
się starał o przyjęcie do szkoły czy pracy. Powinieneś też uważać, co mówisz 
o członkach swojej rodziny, znajomych i przyjaciołach, aby nie sprawić im 
przykrości czy wręcz narazić na niebezpieczeństwo.  

Wszystkie przypadki naruszenia prawa, informacje o nielegalnych treściach zauważonych             
w Internecie można zgłaszać:  

 pocztą elektroniczną na adres dyzurnet@hotline.org.pl  
 za pomocą formularza internetowego na stronie http://www.dyzurnet.pl/  
 zwykłym listem na adres: Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, 02-796 Warszawa,                             

ul. Wąwozowa 18 z dopiskiem „Dyżurnet.pl"  
 faksem: + 48 22 380-80-55 lub telefonicznie: 0-801-615-005 lub + 48 22 380-80-50  
 przez Hotline prowadzony przez Fundację KIDprotect http://www.kidprotect.pl/  
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