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Zawieranie znajomości z nieznajomymi 

Dzieci w Internecie często narażone są na zaczepki i niechciane rozmowy. Duża część 

dzieci (64%) przyznaje, iż zawiera w Internecie znajomości. W kontaktach z obcymi 

dzieci często podają swoje dane osobowe (adres zamieszkania -10,8%, numer telefonu 

– 45,2%, adres e-mail – 77,9%) oraz przesyłają swoje zdjęcia (58,4%). 

Dzieci nie informują rodziców o spotkaniu, gdyż uważają, że kwestie spotkań ich nie 

interesują (21,2%) oraz z obawy przed brakiem zgody na spotkanie (27,3%). 

Respondenci bardzo często uważają, że spotkania z osobami poznanymi w sieci są ich 

prywatna sprawą, o której nie muszą nikogo informować (61,6%).



Ujawnianie prywatnych danych

Prywatne dane nie powinny wpaść w niepowołane 

ręce! Adres e-mail, numer karty kredytowej, numer 

telefonu, adres, zdjęcie czy różnego rodzaju hasła 

(do poczty, komunikatora, czatu) to informacje, 

które należy chronić w trosce o własne 

bezpieczeństwo. Dzieci często podają takie dane. 

Przecież nie chcemy dostawać spamu lub żeby 

każdy wiedział, gdzie mieszkamy i mógł do Nas 

przyjść, czy wstawił ośmieszające nas zdjęcie na 

stronie internetowej.



Pornografia

Dostęp do pornografii w chwili obecnej jest 

dostępny bez większego problemu dla posiadacza 

komputera podłączonego do sieci Internet.

Niekontrolowany Internet jest doskonałym 

miejscem do dystrybucji tego typu produkcji i 

kontaktów osób o dewiacyjnych skłonnościach 

seksualnych. Ściganie ich nie jest proste. Na 

miejsce jednej skasowanej strony pojawiają się 

dziesiątki innych



Pedofilia

Pozbawiony kontroli rodzicielskiej dostęp do Internetu jest szczególnie 

niebezpieczny dla dzieci ze względu na wykorzystywanie tego medium 

przez pedofilów. Pedofile wyszukujący ofiary przez Internet nie są 

niczym ograniczeni. Mogą rozmawiać z osobami z całego świata, nawet 

z kilkudziesięcioma naraz, na specjalnych stronach, organizujących takie 

wirtualne spotkania. Rodzice nie zdają sobie sprawy, że kontakty przez 

Internet, mogą uwikłać ich dziecko w skomplikowane zależności, a 

wreszcie złapać w sprytnie zastawioną pułapkę. To dla pedofilów 

wygodna forma zawierania znajomości. Nie są widoczni, mogą się ukryć 

pod postacią 12-letniego chłopca albo blond nastolatki. Udają, kogo 

chcą, a jest im łatwo, bo nie stoją przecież z rozmówcą twarzą w twarz. 

Kierują konwersacją w ten sposób, aby jak najlepiej poznać dziecko, 

zorientować się, na co będzie reagowało, czego się boi, czego mu 

brakuje. Czy ma potrzeby natury psychologicznej i problemy w domu, 

czy materialnej. Okazuje się, że dzieci są bardzo ufne. Ponad 60 procent 

z nich podaje w sieci imię, nazwisko, adres i numer telefonu.



Prawa autorskie

Wśród wielu przestępstw, jakie są popełnianie przy wykorzystaniu 

Internetu jedno z pierwszych miejsc zajmuje nagminne łamanie praw 

autorskich zwane powszechnie piractwem. Bywa tak, że jakiś utwór 

jeszcze nie zdążył się ukazać w publicznej sprzedaży a już jest 

dostępny w formacie mp3 w Internecie. Tak samo ma się sprawa 

oprogramowania komputerowego czy filmów. Takie praktyki trzeba 

nazwać po imieniu – jest to zwykła kradzież.

W Polsce ściąganie muzyki i filmów na własne potrzeby nie jest 

zabronione, natomiast ich udostępnianie już tak. Jednak niewiele 

osób wie, że programy peer to peer pobierające takie materiały z 

Internetu jednocześnie udostępniają je innym użytkownikom, a za to 

grozi już kara.

Za ściąganie nielegalnych programów przez dzieci odpowiadają 

rodzice.



Raj terrorystów, handlarzy narkotyków i 
psychopatów

W Internecie pełno jest stron poradnikowych, jak zrobić bombę z 

niczego. To znaczy, mając do dyspozycji tylko osiedlowy sklep 

ogrodniczy i drogerię. Znane już są przypadki aktów terrorystycznych, 

podczas których używano bomb zbudowanych na podstawie 

instrukcji z Internetu.

O narkotyki w Internecie jeszcze prościej. Po 15 minutach 

przeglądania stron www możemy znaleźć kilka instrukcji, jak 

otrzymać siarczan amfetaminy. Dla przeciętnego studenta chemii to 

kwadrans roboty.

Swoje strony w Internecie zamieszczają również różnego rodzaju 

grupy nazistowskie i antysemickie. Nie brak stron redagowanych 

przez pseudokibiców różnych klubów sportowych. Można na nich 

znaleźć szczegółowe relacje z ustawek, czyli ustawianych walk, 

zdjęcia ze stadionowych burd i porady, jak bić, żeby nie zabić. 



Uzależnienie od Internetu

Uzależnienie od cybernetycznego seksu

Uzależnienie od SocialMedia, relacji mediów społecznościowych 

(chodzi tu o przyjaźnie zawierane on-line poprzez komunikatory 

czy aktualnie modny Facebook, które zastępują realnie żyjących 

przyjaciół i rodzinę).

Kompulsje sieciowe (hazard internetowy, uzależnienie od aukcji 

internetowych, obsesyjne robienie zakupów on-line). 

Przeładowanie informacyjne (kompulsywne przeglądanie stron, 

oglądanie filmów Youtube, Twitch, Facebook, Instagram, 

Tweeter itd).

Uzależnienie od komputera (obsesyjne granie w gry 

komputerowe).



Jak chronić dziecko przed 
szkodliwymi treściami

i pozwolić mu na 
poznawanie Internetu?

- Skorzystaj z wbudowanych narzędzi 

systemu Windows

- Zainstaluj oprogramowanie firm 

trzecich

- Używaj sprzętowych zabezpieczeń ( 

odpowiednie routery )



Sposoby kontroli 
dziecka

- Wspólnie z dzieckiem należy ustalić 

zasady korzystania z Internetu.

- Zapoznać się ze stronami, z których chce 

korzystać dziecko, sprawdzać historię 

odwiedzanych przez dziecko stron.

- Rozmawiać z dziećmi o możliwych 

zagrożeniach.

- Przekonywać dziecko, aby zgłaszało 

rodzicom fakt napotkania nieprzyjemnych, 

szkodliwych lub nielegalnych treści. 



A gdy to nie pomaga, 
lub sobie z tym nie 

radzimy ?

Używać oprogramowania filtrującego lub 

blokującego, 

ustawić funkcje kontroli rodzicielskiej w 

sytemie operacyjnym.

ustawić filtr stron internetowych i 

aplikacji



Jak skonfigurowac konto, kilka 
podstawowych slajdow



Kontrola rodzicielska i bezpieczeństwo rodzinne w 

Windows



Ustawienia systemu Windows

wybieramy Konta



Konta

wybieramy Rodzina i inne osoby



Rodzina i inne osoby

wybieramy Twoja rodzina ( alby korzystać z funkcji, musimy zalogować się za pomocą 

konta Microsoft



Twoja rodzina - zakładanie konta

wybieramy Dodaj członka rodziny



Twoja rodzina - zakładanie konta

wybieramy Dodaj dziecko - jeżeli dziecko posiada swój adres email, wpisujemy go, 

jeżeli nie wybieramy opcję : Osoba, którą chcę dodać nie ma adesu e-mail



Twoja rodzina - zakładanie konta

Wpisujemy dane dziecka, oraz automat założy nam konto e-mail w domenie 

@outlook.com



Twoja rodzina - zakładanie konta

Wpisujemy nasz numer telefonu, lub …



Twoja rodzina - zakładanie konta

…. alternatywny adres e-mail



Twoja rodzina - zakładanie konta

odznaczamy reklamy



Twoja rodzina - zakładanie konta

Konto gotowe - można się zalogować



Twoja rodzina - logowanie do witryny 

microsoft.com/family

Konto gotowe - można zarządzać uprawnieniami

http://microsoft.com/family


Twoja rodzina - logowanie do witryny 

microsoft.com/family

Konto gotowe - można zarządzać uprawnieniami

http://microsoft.com/family


Ograniczenie witryny 

Przykładowy ekran z brakiem dostępu do www.onet.pl

http://www.onet.pl


Dla mniej 
doświadczonych-
czytaj wygodnych

- Opiekun dziecka - www.opiekun.pl

- Beniamin - www.beniamin.pl

- Strażnik ucznia -

www.straznikucznia.pl

- Kaspersky Safe Kids

http://www.straznikucznia.pl


Programów jest wiele -
Ja wybrałem …



- Możesz monitorować komunikację Twoich dzieci, 

np. ich publiczną aktywność na Facebooku, 

połączenia telefoniczne oraz SMS-y (na 

urządzeniach z Androidem)

Monitorowanie komunikacji 



- Zadbaj o to, aby Twoje dzieci trafiały tylko na te 

strony WWW, treści i aplikacje, które są dla nich 

przeznaczone.

Ochrona przed zagrożeniami online 



- Dzięki mapie odświeżanej w czasie rzeczywistym 

możesz sprawdzić, gdzie znajduje się Twoje 

dziecko. Jeśli opuści zdefiniowany przez Ciebie 

bezpieczny obszar, otrzymasz powiadomienie od 

aplikacji.

Określanie lokalizacji dziecka 



- Kontroluj czas, który dziecko spędza w internecie 

oraz podczas ogólnego korzystania z komputera i 

urządzeń mobilnych.

Zarządzanie czasem spędzanym przy urządzeniu 



Która wersja jest dla Ciebie najlepsza?



Aplikacja zapewnia 

bezpieczeństwo Twojego 

dziecka na wielu urządzeniach, 

łącznie z komputerami PC, 

Makami, iPhone’ami, iPadami 

oraz smartfonami i tabletami z 

Androidem.

Zarządzaj profilami dzieci i 

zasadami bezpieczeństwa dla 

każdego urządzenia – wszystko 

z poziomu pojedynczego konta 

My Kaspersky.

Ochrona nie musi być trudna –

proces konfiguracji jest 

błyskawiczny i wyposażony w 

podpowiedzi, które pomogą Ci 

dobrać odpowiednie reguły 

bezpieczeństwa.

Otrzymuj ostrzeżenia o 

podejrzanych lub 

niebezpiecznych aktywnościach 

– poprzez wiadomości e-mail lub 

komunikaty push wysyłane na 

Twoje urządzenie mobilne.



https://www.youtube.com/watch?v=T0sUEU-gjCo


Adam Olszar

Dziękuję


