
Gdzie szukać odsyłaczy do stron z informacjami 

o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży w sieci 

 

Linki do ważnych i przydatnych stron 

www.saferinternet.pl 

 - oficjalna strona realizowanego w Polsce przez Konsorcjum FDN                   

i NASK programu Komisji Europejskiej "Safer Internet". Na serwisie 

znajdują się aktualne wiadomości związane z tematyką programu, 

artykuły prasowe oraz raporty dotyczące badań. 

 

www.dbi.pl 

 - serwis poświecony obchodom Dnia Bezpiecznego Internetu, 

którego ideą jest propagowanie działań na rzecz bezpiecznego 

korzystania dzieci i młodzieży z Internetu. Na stronie znajdują się 

materiały i relacje z poprzednich obchodów, materiały pomagające 

w organizacji imprez, informacje o konkursach, baza szkół, które 

przyłączyły się do obchodów. 

www.dyzurnet.pl 

 - serwis Dyżurnet.pl anonimowo przyjmuje zgłoszenia                                   

o nielegalnych treściach w Internecie. 

www.helpline.org.pl 

 - projekt helpline.org.pl ma na celu pomoc dzieciom i młodzieży w 

sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa w Internecie. Jeśli dziecko 

spotkało w Sieci coś nieprzyjemnego i nie wiesz jak mu pomóć - 

wejdź na stronę projektu. 

http://www.saferinternet.pl/
http://www.dbi.pl/
http://www.dyzurnet.pl/
http://www.helpline.org.pl/


www.kidprotect.pl 

 - strona Fundacji Kidprotect.pl, zajmującą się zapobieganiem 

patologiom społecznym (w szczególności przestępczości seksualnej) 

oraz pomocą dotkniętym patologiami społecznymi. 

 

www.dzieckokrzywdzone.pl 

 - portal wiedzy o problemie krzywdzenia dzieci. 

 

http://antipaedo.lip6.fr 

 - strona projektu Measurement and Analysis of P2P activity Against 

Paedophile content (MAPAP) - badanie sieci P2P w celu 

wypracowania skutecznego systemu walki z dostępem do 

rozpowszechnianej w nich pornografii dziecięcej. 

 

www.wsp.lodz.pl/Cyberbullying-344-0.html 

 - strona realizowanego w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi 

projektu badawczego dotyczącego zjawiska cyberprzemocy. 

 

 

 

 

 

 

http://www.kidprotect.pl/
http://www.dzieckokrzywdzone.pl/
http://antipaedo.lip6.fr/
http://www.wsp.lodz.pl/Cyberbullying-344-0.html


Artykuły i badania – Linki na stronie www.dzieckowsieci.pl zakładka                                

o problemie 

 

1. Dziecko w sieci / Right click - broszura "Rekomendacje dotyczące 

tworzenia bezpiecznego środowiska online dla dzieci" (plik PDF) 

2. Badania EU Kids Online:  

3. Raport na stronie EU Kids Online 

4. Strona projektu badawczego 

5. Zagrożenia i bezpieczeństwo w Internecie z perspektywy dzieci w Europie 

- raport na stronie SWPS 

6. Polskie dzieci w Internecie. Zagrożenia i bezpieczeństwo na tle danych dla 

UE - raport na stronie SWPS 

7. Informacja o programie badawczym "Safer Internet Plus - EU Kids Online" 

na stronie SWPS 

8. "Polscy nauczyciele i uczniowie a agresja elektroniczna – zarys 

teoretyczny i najnowsze wyniki badań" - Jacek Pyżalski (2010), w: M. 

Jędrzejko, D. Sarzała (red.) Człowiek i uzależnienia, Pułtusk-Warszawa. 

Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Oficyna 

Wydawnicza ASPRA-JR. 

9. "Jak reagować na cyberprzemoc". Poradnik dla szkół - Akademia 

Bezpiecznego Internetu FDN we współpr. z CMPPP - poradnik 

adresowany głównie do nauczycieli i pedagogów szkolnych. Pokazuje 

jaka jest specyfika cyberprzemocy oraz jak krok po kroku reagować w 

przypadku zdiagnozowania takiego problemu w szkole. (PDF; 2 MB). 

10. Prezentacja "Zarządzanie prywatnością i wizerunkiem przez dorosłych w 

przestrzeni social media; Popularność witryn wśród dzieci 7-14" Andrzej 

Garapich, Polskie Badania Internetu, prezentowana w ramach Dnia 

Bezpiecznego Internetu 2010 (PDF; 1,5 MB) 

 

11. Przemoc rówieśnicza a media elektroniczne - Łukasz Wojtasik, 

omówienie wyników badania „Przemoc rówieśnicza a media 

elektroniczne” ,zrealizowanego w 2007 r. przez Gemius S.A. na zlecenie 

http://www.dzieckowsieci.pl/


Fundacji Dzieci Niczyje. Tekst z kwartalnika "Dziecko Krzywdzone" 

1(26)/2009 poświęconego cyberprzemocy (PDF; 0,4 MB) 

12. Rodzice wobec zagrożeń dzieci w Internecie - Łukasz Wojtasik, wyników 

badania „Rodzice wobec zagrożeń dzieci w Internecie”, zrealizowanego w 

2008 roku przez TNS OBOP dla Fundacji Dzieci Niczyje na próbie 500 

rodziców, na temat ich wiedzy, postaw i doświadczeń dotyczących w 

zagrożeń najmłodszych internautów i działań związanych z zapewnianiem 

dziecku bezpieczeństwa w sieci. Tekst z kwartalnika "Dziecko 

Krzywdzone" 1(26)/2009 poświęconego cyberprzemocy (PDF; 0,4 MB) 

13. Problem pornografii dziecięcej w sieci w opiniach i doświadczeniach 

polskich internautów- raport z badania gemiusReport przeprowadzonego 

na zlecenie Fundacji Dzieci Niczyje. W badaniu zapytano respondentów 

m.in. o wagę problemu pornografii dziecięcej w Sieci, opinię o skalę jej 

występowania i zagrożenie, jakie stwarza dla dzieci, a także o kontakt z 

pornografią dziecięcą oraz reakcję na nią (PDF; 2,56 MB). 

14. Zagrożenia wobec dzieci w Internecie - raport z badania gemiusReport 

przeprowadzonego na zlecenie Fundacji Dzieci Niczyje na przełomie 

sierpnia i września 2008. Badanie dotyczyło postrzegania różnego typu 

zagrożeń, z którymi mogą zetknąć się dzieci w Internecie, a także oceny 

skuteczności zwalczania tychże zagrożeń (PDF; 440 KB). 

15. Bezpieczeństwo dzieci korzystających z Internetu - Fundacja Dzieci 

Niczyje na zlecenie Telekomunikacji Polskiej - raport z września 2008r 

omawiający zagrożenia związane z korzystaniem przez dzieci z Internetu, 

skalę zjawiska, sposoby przeciwdziałania na szczeblu krajowym i 

międzynarodowym (PDF; 928 KB). 

16. Sprawcy wykorzystywania seksualnego dzieci przy użyciu Internetu - 

Łukasz Wojtasik - artykuł charakteryzujący formy wykorzystywania 

seksualnego dzieci przy użyciu Internetu i przytaczający ustalenia 

badawcze dotyczące charakterystyki sprawców przestępstw tego typu 

(PDF; 330 KB). 

 

17. Jak skutecznie filtrować zawartość Internetu - raport przygotowany przez 

pracowników projektu Saferinternet.pl - przedstawia wyniki testów 

porównujących skuteczność najpopularniejszych w Polsce programów 



filtrujących. Zawiera również wskazówki odnośnie przydatnych funkcji, w 

jakie powinien być wyposażony dobry program tego typu (PDF; 4,3 MB). 

18. Dziecki aktywne on-line - Gemius dla Fundacji Dzieci Niczyje - raport z 

badań aktywności online użytkowników Internetu w wieku 7-14 lat (m.in. 

czas spędzany w sieci, poszukiwane treści) (PDF; 96 KB) 

19. Polacy o kampanii "Stop cyberprzemocy" - TNS OBOP dla Fundacji Dzieci 

Niczyje - raport z reprezentatywnych, ogólnopolskich badań dotyczących 

odbioru kampanii "Stop Cyberprzemocy" (PDF; 545 KB) 

20. Charakterystyka zagrożeń dla dzieci w Internecie - Łukasz Wojtasik - 

artykuł omawia dwie kategorie zagrożeń, na jakie narażone są dzieci 

korzystające z Internetu: niebezpieczne kontakty oraz szkodliwe 

(niebezpieczne) treści. Podane są również wyniki badań skali tych 

zagrożeń (PDF; 144 KB). 

21. Wykorzystywanie dzieci w Internecie - Łukasz Wojtasik - w artykule 

dokonano analizy polskiego prawodawstwa w perspektywnie ochrony 

dzieci przed zagrożeniami w Internecie, porównano najważniejsze 

elementy polskich przepisów w tym zakresie z prawodawstem innych 

krajów. Przedstawiono również krótką historię działań realizowanych w 

Polsce na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Sieci (PDF; 144KB). 

22. Przemoc rówieśnicza a media elektroniczne - Łukasz Wojtasik - raport z 

pierwszych w Polsce badań nad zjawiskiem cyberprzemocy (PDF; 148KB). 

23.  Kontakt dzieci z niebezpiecznymi treściami w Internecie - Łukasz 

Wojtasik - raport z badań dotyczących doświadczeń dzieci związanych z 

niebezpiecznymi treściami w Internecie (PDF; 163KB). 

24. Dzieci on-line w oczach rodziców - komuniakat prasowy przedstawiający 

wyniki badań nad przekonaniami rodziców o korzystaniu przez ich dzieci 

z Internetu oraz świadomością zagrożeń płynących z Sieci (PDF; 137 KB). 

25. Cyberprzemoc - charakterystyka zjawiska, skala problemu, działania 

profilaktyczne - Łukasz Wojtasik - artykuł omawia istotę cyberprzemocy i 

skalę zjawiska na podstawie badań. Zawiera również informację o 

działaniach majacych na celu zabieganie wystąpienia problemu (PDF; 177 

KB). 

 

 

 


