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Polskie Centrum Programu Safer Internet 

 
Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI) powołane zostało w 2005 r. 
w ramach programu Komisji Europejskiej Safer Internet, a obecnie 

funkcjonuje w ramach programu Connecting Europe Facility. Tworzą 
je państwowy instytut badawczy NASK (koordynator PCPSI) oraz Fundacja 

Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje). Centrum podejmuje 
szereg kompleksowych działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży 
korzystających z Internetu i nowych technologii. Partnerem większości 

realizowanych przez Centrum projektów jest Fundacja Orange. 
  
W ramach Polskiego Centrum Programu Safer Internet realizowane są 3 

projekty: 
  

Saferinternet.pl - projekt, którego celem jest zwiększanie społecznej 
świadomości na temat zagrożeń, jakie niosą ze sobą najnowsze techniki 
komunikacji. Wśród podejmowanych działań priorytetem jest edukacja, 

zarówno dzieci, jak i rodziców, a także podnoszenie kompetencji 
profesjonalistów w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu. 
  

Projekt realizowany przez FDDS i NASK we współpracy z Fundacją Orange. 
Więcej informacji: www.saferinternet.pl 

  
Pomoc telefoniczna i online - Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111 
oraz Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci 800 

100 100. W ramach tych dwóch projektów udzielana jest pomoc młodym 
internautom, rodzicom i profesjonalistom w przypadkach zagrożeń związanych 

z korzystaniem z internetu. 
  
Telefony prowadzone są przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej 

Fundację Dzieci Niczyje). 
 
Więcej informacji: www.116111.pl oraz www.800100100.pl 

  
Dyżurnet.pl - punkt kontaktowy, tzw. hotline, do którego można anonimowo 

zgłaszać przypadki występowania w Internecie treści zabronionych prawem 
takich, jak materiały przedstawiające seksualne wykorzystanie dzieci, 
pedofilię, treści o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym. 

  
Projekt realizowany przez NASK. 

 
Więcej informacji: www.dyzurnet.pl 
  

 
 

http://www.saferinternet.pl/pl/
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NASK 

  
Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa jest państwowym instytutem 

badawczym nadzorowanym przez Ministerstwo Cyfryzacji, który prowadzi 
działalność naukową i badawczo-wdrożeniową w dziedzinie bezpieczeństwa, 
niezawodności i efektywności sieci teleinformatycznych. NASK prowadzi 

rejestr domeny .PL, jest operatorem telekomunikacyjnym. Kluczowym polem 
aktywności NASK są działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa 
Internetu 

  
Więcej informacji: www.nask.pl 

  
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę 
  

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) jest 
organizacją pozarządową o charakterze non-profit, która od 1991 r. zajmuje 

się szeroko rozumianą pomocą dzieciom krzywdzonym, ich rodzinom i 
opiekunom. Fundacja prowadzi ośrodki pomocy, programy profilaktyki 
krzywdzenia dzieci i organizuje specjalistyczne szkolenia dla profesjonalistów. 

Od 2004 r. Fundacja realizuje kompleksowe działania na rzecz bezpieczeństwa 
dzieci w Internecie. 
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NASK Państwowy Instytut Badawczy ogłasza nabór do Kongresu 

Młodych Internautów! 

 

 

Kongres Młodych Internautów (KoMIn) działa przy NASK od 2011 r. Powstał 

jako część młodzieżowego panelu doradczego przy Polskim Centrum 

Programu Safer Internet (PCPSI). Podczas spotkań młodzieży, nauczycieli 

oraz reprezentantów PCPSI konsultowane i testowane są nowe materiały 

edukacyjne, wypracowywane są hasła promujące bezpieczeństwo w 

internecie, zbierane są opinie na temat internetowych trendów, młodzież 

dzieli się także swoimi doświadczeniami w zakresie ich aktywności online. 

Przedstawiciele KoMIn-a angażowani są także w działania podejmowane w 

ramach PCPSI, m.in.: udział w wydarzeniach ogólnopolskich i 

międzynarodowych czy uczestniczenie w dyskusjach panelowych 

odbywających się w ramach konferencji. W spotkaniach kongresu 

organizowanych kilka razy w roku przez NASK (w miarę możliwości – 

stacjonarnie lub online) biorą udział uczniowie oraz nauczyciele ze szkół z 

terenu całego kraju. 

Obecnie planujemy utworzenie nowych grup. W skład grupy musi wchodzić 

nauczyciel, pełniący funkcję opiekuna i koordynatora swojej grupy, a także 

2-5 uczniów w wieku 13-17 lat. Zachęcamy do przekazania tej informacji 

znajomym nauczycielom, którzy mogą być zainteresowani. Mamy limit miejsc 

na 20 nowych grup, decydować będzie kolejność prawidłowo wypełnionych 

zgłoszeń! 

 

Najbliższe spotkanie odbędzie się 19 maja w godz. 14:30-17:30. Przesłanie 

zgłoszenia z poniższymi informacjami do 17 maja (do końca dnia) da 

możliwość wzięcia w nim udziału! 

Zgłoszenie grupy należy przesłać w postaci e-maila na 

adres andrzej.rylski@nask.pl. W treści zgłoszenia powinny się znaleźć 

następujące informacje: 

pełna nazwa i adres pocztowy szkoły (wraz z województwem) 

imię, nazwisko, kontaktowy nr telefonu (najlepiej komórkowy) oraz adres e-

mail nauczyciela, który będzie koordynował grupę. 

Z każdym nauczycielem skontaktujemy się indywidualnie najpóźniej 

kolejnego dnia roboczego celem ustalenia szczegółów i uzyskania 

niezbędnych zgód od rodziców uczniów. 
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Rejestracja na konferencję poświęconą bezpieczeństwu dzieci i 

młodzieży online otwarta! 

 

Zapraszamy do rejestracji na konferencję online pt. "Szanse, wyzwania, 

zagrożenia - wprowadzenie do problematyki bezpieczeństwa dzieci i 

młodzieży online", która odbędzie się 27 maja w godz. 16:00-19:00. 

Konferencja adresowana jest przede wszystkim do nauczycieli i edukatorów 

pracujących z dziećmi i młodzieżą, którzy planują włączyć lub poszerzyć 

temat bezpieczeństwa online podczas zajęć ze swoimi podopiecznymi. 

Celem konferencji  jest zapoznanie uczestników z ofertą edukacyjną, w tym 

narzędziami do pracy z dziećmi i młodzieżą oraz z najnowszymi trendami w 

dziedzinie bezpieczeństwa w internecie wraz z poradami w zakresie 

postępowania w przypadku wybranych niebezpiecznych sytuacji online. 

 

Organizatorem wydarzenia jest Polskie Centrum Programu Safer Internet 

(PCPSI), które tworzą Państwowy Instytut Badawczy NASK oraz Fundacja 

Dajemy Dzieciom Siłę - realizatorzy unijnego programu "Łącząc Europę" (ang. 

Connecting Europe Facility - CEF). 

Zapraszamy do rejestracji pod 

adresem: https://www.saferinternet.pl/lokalne/rejestracja.html 

Szczegółowe informacje oraz agendę wydarzenia znajdą również Państwo pod 

adresem: https://www.saferinternet.pl/iv-konferencja-lokalna.html 

 

 

 

Młodzi chcą rozmawiać o tym, co dla nich ważne - zapraszamy 

nauczycieli i uczniów na Digital Youth Forum online już 10 czerwca 

zamiast lekcji! 

 

W tym roku, chyba szczególnie męczyły nas różne pytania. Jak dbać o swoje 

zdrowie psychiczne w tym trudnym czasie? Jak sprzeciwiać się chaosowi 

informacyjnemu? Jak zachować zdrowy balans pomiędzy światem online i 

offline? 

 

Na takie i jeszcze trudniejsze pytania 10 czerwca w godzinach 9:00-14:00 

będą szukać odpowiedzi uczestnicy Digital Youth Forum Fundacji Dajemy 

Dzieciom Siłę - jedynego w Polsce forum, podczas którego młodzi 

opowiadają młodym, w jaki sposób kreatywnie i konstruktywnie 

wykorzystują internet do realizacji swoich zuchwałych pomysłów na 

pomaganie innym i naprawianie świata. 

 

Swoimi pomysłami i doświadczeniami podzielą się między innymi: 

Hanna Sywula - Promotorka zdrowia psychicznego i popularyzatorka wiedzy 

https://www.saferinternet.pl/lokalne/rejestracja.html
https://www.saferinternet.pl/iv-konferencja-lokalna.html


o umyśle, twórczyni kanału psychologicznego "Hania Es". 

Kamil Śliwowski - Trener i animator edukacji medialnej i cyfrowej, w 

szczególności dot. prawa autorskiego, otwartych zasobów i bezpieczeństwa w 

sieci. Od kilkunastu lat związany z trzecim sektorem, współpracuje z 

fundacjami Panoptykon i Szkoła z Klasą, blogiem Sektor 3.0. 

Pokaż To! - grupa nastolatków, która realizowała projekt w ramach 

olimpiady "Zwolnieni z Teorii". Jego celem było uświadomienie jak bardzo 

język migowy to powszechny i potrzebny sposób komunikacji oraz jakże mała 

ilość naszej populacji jest z nim zaznajomiona. 

 

W tym roku forum również odbędzie się online. Zapraszamy do udziału 

uczniów i nauczycieli z całej Polski! Niepotrzebne są żadne opłaty, wystarczy 

zarejestrować swoją klasę korzystając z linku: https://digitalyouth.pl/ 

Szkoły będą mogły zorganizować w klasach całodzienną transmisję z 

wydarzenia, jeśli obowiązujące obecnie restrykcje związane z epidemią 

zostaną zniesione lub wziąć udział w forum w trybie edukacji zdalnej. 

Wystąpienia uczestników i relacje z naszego studia będą tłumaczone na język 

migowy. 

Partnerzy DYF to Fundacja Orange (Partner Główny), Facebook, Google oraz 

Librus, a Radio Kampus i Głos Nauczycielski objęli wydarzenie patronatem 

medialnym. Wydarzenie jest współfinansowane przez Unię Europejską w 

ramach instrumentu "Łącząc Europę" 

Nie możemy doczekać się naszego spotkania! 

 

 

 

Najważniejsze to reagować! Raport Dyżurnet.pl 2020 już 18 maja 

 

W najnowszym raporcie Dyżurnet.pl, zespołu działającego w strukturach 

NASK, widoczny jest wzrost liczby incydentów związanych z seksualnym 

wykorzystaniem dziecka - są to materiały określane jako CSAM (ang. Child 

Sexual Abuse Material). Eksperci Dyżurnet.pl kategoryzują je jako treści 

pornograficzne z udziałem małoletnich (art. 202 k.k.). 

"Raport Dyżurnet.pl 2020" jasno wskazuje na wzrost tego zjawiska. "W 

porównaniu do roku 2019 liczba zidentyfikowanych incydentów CSAM w 

roku 2020 wzrosła o blisko 10%  z 2 295 do 2 517. I to pomimo niższej o 

12% liczby otrzymanych zgłoszeń z tej kategorii (8 021 w roku 2020 do 9 194 

w roku 2019)" - czytamy w dokumencie. 

Przyczyn tego zjawiska jest wiele: ich liczba wzrasta przez izolację domową, 

spędzanie wielu godzin w sieci oraz częstsze zachowania przemocowe – 

zarówno w rodzinach, jak i w grupach rówieśniczych. 

Eksperci Dyżurnet.pl podkreślają, że choć wiele z tych materiałów zostało 

wytworzonych samodzielnie przez dzieci, na ogół nie powstały one 

https://digitalyouth.pl/
http://dyżurnet.pl/
http://dyżurnet.pl/
http://dyżurnet.pl/
http://dyżurnet.pl/
http://dyżurnet.pl/


dobrowolnie, stoją za nimi szantaż, przymuszenie, przemoc. - Bardzo ważna 

jest reakcja internautów - mówi Martyna Różycka, kierownik 

Zespołu Dyżurnet.pl w NASK. - To dzięki ich czujności i zgłoszeniom możemy 

szybko zablokować materiały CSAM, a przy współpracy innych organów 

nieść pomoc dzieciom, które zostały w ten sposób wykorzystane. W tym celu 

współpracujemy między innymi z hotlinami zrzeszonymi w INHOPE. 

Pełna treść "Raportu Dyżurnet.pl 2020" na stronie: https://dyzurnet.pl/ już 

18 maja! 

 

Zapraszamy na bezpłatny webinar dla nauczycieli 

 

Zapraszamy na bezpłatny webinar dla nauczycieli, pedagogów, pracowników 

oświaty i wszystkich zainteresowanych "Cyberprzemoc w szkole - powiedz 

STOP" realizowany w ramach cyklu "Bezpieczni w sieci z OSE". 

Dołącz do wydarzenia już dziś! 

Podczas spotkania będzie można dowiedzieć się: 

 

 Jak efektywne zapobiegać cyberprzemocy w szkole? 

 Jak pracować zarówno z prześladowcami, jak i ich ofiarami? 

 Jak wprowadzać w środowisku szkolnym konstruktywne zmiany? 

Webinar odbędzie się 19 maja, w środę, o godz. 19:00 na Facebooku OSE. 

W wydarzeniu wezmą udział: 

 

 Tomasz Rożek - dziennikarz i popularyzator nauki, prowadzący stronę 

"Nauka. To lubię"; 

 prof. Jacek Pyżalski - pedagog, profesor nadzwyczajny na Wydziale 

Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 

Poznaniu; 

 Anna Borkowska - psycholog i ekspertka NASK związana z tematyką 

cyberzagrożeń. 

 

Webinarowi towarzyszy premiera publikacji "Cyberprzemoc w szkole. 

Poradnik dla nauczycieli”, której autorką jest ekspertka NASK Anna 

Borkowska. To kolejny poradnik z cyklu "Bezpieczni w sieci z OSE" 

przygotowany z myślą o nauczycielach. 

Do zobaczenia! 

  

Program Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE) jest realizowany przez 

Państwowy Instytut Badawczy NASK pod nadzorem Kancelarii Prezesa Rady 

http://dyżurnet.pl/
http://dyżurnet.pl/
https://dyzurnet.pl/
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Ministrów i wspófinansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 

(POPC) na lata 2014-2020. OSE to program publicznej sieci 

telekomunikacyjnej, dającej szkołom w całej Polsce możliwość podłączenia 

szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego internetu. W ramach programu OSE 

prowadzone są także działania edukacyjno-informacyjne, promujące zasady 

bezpiecznego korzystania z technologii cyfrowych. Więcej informacji na 

stronach: www.ose.gov.pl oraz www.it-szkola.edu.pl. 

 

 

ESA - cyfrowa edukacja ekologiczna 

 

Edukacyjna Sieć Antysmogowa prowadzi edukację w 

zakresie zanieczyszczeń powietrza już w 461 szkołach i przedszkolach w 

całej Polsce. Od niedawna - dzięki współpracy z Instytutem Ochrony 

Środowiska w projekcie Klimada 2.0 - edukacja ESA obejmuje również 

tematykę zmian klimatu i zagrożeń z nimi związanych. 

Dotychczas w działaniach Edukacyjnej Sieci Antysmogowej uczestniczyło już 

ponad 150 tysięcy osób: nauczycieli, uczniów i rodziców! Wszyscy mają 

możliwość korzystania z danych pomiarowych z sieci czujników 

zamontowanych w szkołach, które są na bieżąco udostępniane na 

stronie esa.nask.pl, oraz z cyfrowych kursów i e-lekcji na platformie eduESA. 

8 maja ESA wzięła udział w Pikniku Naukowym Polskiego Radia i 

Centrum Nauki Kopernik. W czasie pokazów online zaprezentowano, jak 

powstaje smog, jak go zmierzyć i jaki ma wpływ na nasze zdrowie. Relacja na 

żywo odbyła się na kanale YouTube NASK, ale nadal można obejrzeć 

zarejestrowane eksperymenty, filmy i spotkania z ekspertami. 

 

ESA na Pikniku CNK: https://esa.nask.pl/aktualnosci/wpis/piknik-

naukowy-centrum-nauki-kopernik 

Więcej o ESA i Klimada 2.0: https://esa.nask.pl/aktualnosci/wpis/szkoly-

esa-w-projekcie-klimada-2-0 

 

 

Konferencje "Przystań w Sieci" 

 

Za nami dwie konferencje online "Przystań w sieci. Jak pomóc uczniom w 

bezpiecznym korzystaniu z internetu", w których wzięło udział ok. 3,5 

tys. nauczycieli. 

W trakcie spotkań zorganizowanych 30 marca i 13 kwietnia br. poruszono 

wiele ważnych wątków, m.in. dotyczących funkcjonowania uczniów w 

cyberprzestrzeni podczas pandemii, FOMO, cyberprzemocy, dezinformacji, 

wpływu nowych technologii na rozwój dzieci i młodzieży, wizerunku online i 
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zagrożeń w sieci. Swoim doświadczeniem i wiedzą podzielili się z 

uczestnikami konferencji znani eksperci: badacze i praktycy zajmujący się 

na co dzień zagadnieniami bezpieczeństwa online. Spotkania poprowadziła 

Justyna Dżbik-Kluge - dziennikarka radiowo-telewizyjna, związana m.in. z 

Polskim Radiem oraz Radiem Zet, a także z TVP. 

Relację z obu konferencji można obejrzeć na 

stronie: https://przystanwsieci.pl/konferencje#materialy. 

 

 

 

Youth IGF Polska - Dołącz do nas on-line! 

 

Cyberprzestrzeń stała się naszą alternatywną rzeczywistością. Coraz więcej 

naszych codziennych czynności realizujemy z telefonem przy głowie, a wiele 

elementów naszego dnia codziennego związane jest z każdorazową 

koniecznością uruchomienia komputera. Jesteśmy ciągle online, 

zapominając o byciu offline. 

Intensyfikacja tych zjawisk przybrała na sile w dobie pandemii 

koronawirusa, a wpływ aplikacji mobilnych zarówno na nasze zdrowie 

psychiczne, jak i codzienne przyzwyczajenia jest widoczny już teraz. 

25 maja o godzinie 16.00 Youth IGF Poland, we współpracy z Państwowym 

Instytutem Badawczym NASK ma zaszczyt zaprosić na "Academia online 

Youth IGF Poland" poświęconą dyskusji wokół praw, postulatów i zagrożeń 

płynących z używania aplikacji mobilnych. Szczegółowa agenda spotkania 

pojawi się wkrótce na portalach społecznościowych Youth IGF Poland i PIB 

NASK. 

 

https://przystanwsieci.pl/konferencje#materialy
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