
ZAGROŻENIA W INTERNECIE. 

 

Nie tylko dorośli, ale również dzieci narażone są na zagrożenia internetowe poprzez: kontakt 

z pornografią, pedofilią, przemocą, uzależnieniem oraz nieświadomym udostępnianiem 

informacji. Wśród Internautów przeważa młodzież, dla której komputer stał się 

podstawowym narzędziem pracy, nauki i rozrywki. Oprócz tego istnieją także inne zagrożenia 

w Internecie takie jak: wirusy, dialery oraz programy szpiegujące. 

 

 

Na co należy szczególnie zwracać uwagę? 

 

Internet oprócz wielu pozytywnych, praktycznych i użytecznych aspektów, niesie ze sobą 

wiele zagrożeń. Niestety, Internet to nie tylko praktycznie nieograniczone źródło informacji, 

idealny sposób komunikowania się oraz pracy. Oto niektóre z zagrożeń, które mogą nas 

spotkać na co dzień: 

 

Korzystając z poczty elektronicznej możemy otrzymywać nieoczekiwane emaile reklamujące 

różnego typu produkty. Takie listy nazywamy spamem. Obecnie na każde konto pocztowe 

wysyłane są spamy w masowych liczbach. Często dołączane są do nich załączniki z wirusami. 

Po otrzymaniu takiego e-maila należy go usunąć. Nie powinno się otwierać załączników w 

nim zawartych oraz wchodzić na podane adresy. Aby skutecznie bronić się przed spamem 

należy zainstalować flirt antyspamowy, który rozróżnia spam od pozostałych wiadomości i 

usuwa go, bądź przenosi do odpowiedniego folderu. 

 

Ostatnio na aukcjach internetowych pojawia się coraz więcej oszustw. Oszuści wystawiają 

towary, których w ogóle nie mają. Po zakupie kupujący wysyła pieniądze a towaru nie 

otrzymuje. 

Aby uniknąć oszustw należy przede wszystkim sprawdzić komentarze danego użytkownika, a 

w szczególności czas ich wystawienia. 

 

Kolejnym zagrożeniem w Internecie, które ostatnio stało się plagą, jest pornografia. Niestety 

możemy ją już tylko ograniczyć, nie da się jej całkowicie zlikwidować. 

Internet pozwala w łatwy sposób znaleźć filmy oraz zdjęcia o tematyce erotycznej. Sporo 

miejsc, w których znajdujemy takie materiały dostępnych jest za opłatą, jednak istnieje też 

dużo innych serwisów gdzie można za darmo obejrzeć erotykę oraz pornografię. W 

dzisiejszych czasach nawet mało doświadczony użytkownik może bez problemu odnaleźć 

takie miejsca. Według najnowszych badań naukowców, ponad 30% wyszukiwanych treści 

poprzez wyszukiwarki (Google, MSN, Yahoo) to treści pornograficzne. Najpopularniejsze 

słowo wpisywane przez użytkowników w wyszukiwarkach to ,,sex”. 

 

Jak należy bronić się przed wirusami? 

 

Aby skutecznie bronić się przed wirusami, robakami, spamem należy zainstalować 

odpowiednie oprogramowanie antywirusowe i wykonywać pełne skanowanie systemu 

przynajmniej raz w tygodniu. 

 

 

 

 

 



Co nastolatki robią w Internecie? 

 

Nastolatki pobierają muzykę, korzystają z wiadomości błyskawicznych, poczty elektronicznej 

i grają w gry internetowe. Aktywnie korzystają z wyszukiwarek, aby odnaleźć w Internecie 

interesujące ich informacje. Większość nastolatków ma już za sobą wizyty w pokojach 

rozmów, wielu uczestniczyło w rozmowach dorosłych lub prywatnych. Chłopcy w tej grupie 

wiekowej prawdopodobnie przekraczają dozwolone granice poszukując grubiańskiego 

humoru, krwi, hazardu lub witryn przeznaczonych wyłącznie dla dorosłych. Dziewczęta 

raczej korzystają z pokojów rozmów, są więc bardziej narażone na molestowanie seksualne. 

 

 

Najczęstsze zagrożenia, na jakie narażone są dzieci i młodzież: 

 

-kontakt z treściami pornograficznymi 

-kontakt z materiałami epatującymi przemocą 

-kontakt z pedofilami 

-uzależnienie od Internetu 

-kontakt z internetowymi oszustami 

-nieświadome uczestniczenie w działaniach niezgodnych z prawem 

-konsekwencje finansowe (np. korzystanie z dialerów, czyli programów łączących komputer z 

Internetem za pośrednictwem numerów 0-700) 

-nieświadome udostępnianie informacji (np. numerów kart, adresów, haseł itp.) 

 

 

Jednak poza treściami o dużych walorach edukacyjnych, ogromna część materiałów jakie 

można znaleźć w Sieci jest nieodpowiednia czy wręcz szkodliwa dla dzieci  

i młodzieży. Poniżej przedstawiamy najważniejsze niebezpieczeństwa na jakie może być 

narażone dziecko w Internecie. 

 

 Kontakt z nieodpowiednimi treściami 

Korzystające z Internetu dziecko może zostać narażone na kontakt                                    

z nieodpowiednimi dla niego treściami (materiały pornograficzne, rasistowskie, 

propagujące przemoc, informacje o sektach i in.), a także może być zachęcane do 

podejmowania działań, które są nielegalne lub niebezpieczne. 

 

 Molestowanie fizyczne i wykorzystywanie seksualne 

Istnieje ryzyko, iż korzystając z sieci, dziecko może dostarczyć obcym osobom 

informacji lub zaaranżować spotkanie, które może stanowić zagrożenie dla jego 

bezpieczeństwa lub bezpieczeństwa jego rodziny. W wielu przypadkach pedofile 

wykorzystują pocztę elektroniczną, chat roomy, grupy dyskusyjne, aby zdobyć 

zaufanie dziecka,  a następnie zorganizować spotkanie w prawdziwym świecie. 

Najczęstsze formy wykorzystywania seksualnego dzieci z użyciem Internetu to: 

prezentowanie dzieciom materiałów pornograficznych, pornografia dziecięca 



(produkcja, dystrybucja, posiadanie), uwodzenie dzieci, prostytucja dziecięca, 

wirtualny seks. 

 

 Nękanie 

Dziecko może stać się obiektem nękania, zastraszania czy choćby niewybrednych 

żartów. Powinno wiedzieć, że nie należy odpowiadać na zaczepki, gdyż zachęca to 

tylko sprawcę do dalszego działania. O zachowaniu sprawcy można donieść 

administracji komunikatora, dostawcy Internetu, administratorowi serwera konta 

pocztowego a w przypadku złamania prawa zgłosić sprawę na policję. 

 

 Łamanie prawa 

Dziecko może również zaangażować się w działalność, która jest nielegalna lub 

pociąga za sobą straty finansowe. Korzystając z aukcji internetowych, podając dane 

karty kredytowej rodziców itp. dziecko często staje się ofiarą różnych oszustów. 

Młodzi ludzie bywają nie tylko ofiarami nękania czy niewybrednych żartów, ale 

także bardzo często sami są ich autorami. Łamią prawo przesyłając wirusy, 

nielegalne treści, uprawiając hazard, jak również kopiując filmy i muzykę (m.in. za 

pośrednictwem programów P2P). 

 

 Zachęcanie do używania alkoholu, nikotyny, narkotyków 

Niektóre strony www i grupy dyskusyjne zawierają informacje, które zachęcają 

dzieci i młodzież do korzystania ze środków uzależniających takich, jak: alkohol, 

nikotyna czy narkotyki.  

Internet to wspaniałe narzędzie dla łatwego kontaktu z narkotykami.  

W 2007 roku znaleziono 238 , a w 2008 roku 347 polskich stron i adresów o 

narkotykach. 

 - wymiana informacji np. blogi (wspomnienia ponarkotykowe - „mój pierwszy 

raz”), 

- wskazówki praktyczne np. jak brać lub jak uprawiać narkotyki, 

- oferty handlowe bezpośrednie i pośrednie, 

- upowszechnianie nowych środków – pseudonarkotyki (brak ich na liście narkotyków) 

- top listy – ranking stron oferujących marihuanę - muzik listy – muzyka, która wpływa 

na podświadomość-  młodzieży. 

 

 Kluby samobójców 

W Internecie można znaleźć na forach lub blogach informacje jak skutecznie i bezboleśnie 

popełnić samobójstwo skupiające ludzi zagubionych w życiu, dość  często szukających 



jak skutecznie pozbawić  się życia. 

W 2007 roku 45 stron namawiających do samobójstwa. 

 

 Komercyjne wykorzystywanie dzieci 

Rynek reklam kierowanych do dzieci rozszerza obecnie swój zasięg obejmując już 

nie tylko telewizję, ale także Internet. O ile jednak reklamy telewizyjne skierowane 

były na dzieci jako całość, reklamy online adresowane są często do konkretnego 

klienta. Zwiększa to znacznie prawdopodobieństwo sprzedaży danego produktu. 

Przykładem może tu być wykorzystanie bohatera popularnej kreskówki, który 

zwraca się do dziecka po imieniu, łamiąc w ten sposób tradycyjne bariery 

sprzedaży. 

 

 Zmiany w zdolności do odróżniania rzeczywistości od fantazji 

Wiele dzieci korzysta z chat roomów, gdzie spotyka się wielu użytkowników np. biorących 

udział we wspólnej zabawie, grze. Przybierają oni różnorodne tożsamości i wcielają się w 

różne role. Badanie wskazują, iż niektóre dzieci uczestniczące  

w takich grach mogą stracić zdolność do odróżniania prawdziwego życia od komputerowej 

symulacji. Z czasem zaczynają coraz mocniej angażować się w tego typu wirtualne interakcje 

i spędzają coraz więcej czasu przed ekranem kompute 

 

 

Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży w Internecie – 
wyniki badań 

Badania polskie 

I. Badanie "Pedofilia i pornografia w Internecie – zagrożenia dla dzieci"  
(Ł. Wojtasik 2004)  

Badania zostały przeprowadzone w ramach kampanii „Dziecko w Sieci" przez Fundację 

Dzieci Niczyje w okresie od grudnia 2002 do kwietnia 2003 r. Adresowane były do dzieci w 

wieku od 12 do 17 lat i objęły około 9000 osób. Z badań wynika, iż mimo posiadania wiedzy 

na temat zagrożeń w Sieci, młodzi użytkownicy Internetu nie zachowują się rozsądnie w 

kontaktach z nieznajomymi:  

 81,3% dzieci słyszało o zagrożeniach w Internecie,  

 87% dzieci podało obcemu swój adres e-mail, 

 64% dzieci podało obcemu swój numer telefonu, 

 44% dzieci przesłało obcemu swoje zdjęcie, 

 42% dzieci podało obcemu adres zamieszkania. 

II. Badanie przeprowadzone na zlecenie Fundacji Dzieci Niczyje w 2004 r.  

Badanie stanowiło rozszerzoną wersję badań FDN przeprowadzonych w 2002–2003r. W 

badaniu uczestniczyły dzieci w wieku 12–17 lat. Zebrano wśród nich 3218 ankiet.  

Z badań wynika, iż:  

 94% dzieci słyszało o zagrożeniach związanych z poznawaniem ludzi przez Internet  



 Najczęściej dzieci dowiadywały się o zagrożeniach: 

› z mediów (telewizja – 92%, prasa – 75,8%, Internet – 66,1%) 

› od nauczyciela – 54,2% 

› od rodziców – 49,6% 

› od rówieśników – 33,3%  

 81,9% dzieci uważa, że podawanie obcym w Internecie prywatnych informacji o 

sobie jest niebezpieczne.  

 63,5% uważa, że spotkania z osobami poznanymi w Internecie mogą być  

niebezpieczne.  

 37% dzieci przyjęło propozycję spotkania twarzą w twarz z osobą poznaną w 

Internecie.  

 17% dzieci nikogo nie powiadomiło o spotkaniu.  

 Około 50% badanych uczestniczyło w spotkaniu w pojedynkę, a jeśli wybierało 

jakieś towarzystwo, to było to prawie zawsze towarzystwo rówieśnika.  

 

Uzależnienie od Internetu 

Oprócz wielkich korzyści postępująca informatyzacja przyniosła nowe zagrożenia. Rośnie 

bowiem stale liczba osób uzależnionych od Internetu i gier komputerowych. Popularność gier 

przekroczyła wszelkie oczekiwania i oceniana jest jako prawdziwy fenomen socjologiczny 

lub wręcz zjawisko kulturowe. Ale też powodowane przez nie efekty destrukcyjne stają się 

poważnym problemem społecznym i zdrowotnym.  

Do niedawna uzależnienie od komputera stanowiło w Polsce problem czysto teoretyczny, 

który interesował głównie specjalistów. W ciągu ostatnich dwóch lat stało się problemem 

realnie występującym, z którym trzeba będzie się zmierzyć. Należy się spodziewać, że 

wzrastająca dostępność komputerów, a więc także Internetu i gier, oraz upowszechnienie 

umiejętności posługiwania się medium informatycznym spowodują narastanie typowych 

zaburzeń, zwłaszcza u dzieci i młodzieży. Bowiem w Polsce, w odróżnieniu od krajów 

wysoko uprzemysłowionych, statystyczny użytkownik komputera jest człowiekiem  bardzo 

młodym. Jak wiadomo proces uzależniania się osób młodych, z nie do końca uformowaną 

osobowością, przebiega znacznie szybciej.                

 

Gry komputerowe 

Coraz młodsze dzieci uczą się obsługiwać komputer, który stanowi dla nich interesującą 

zabawkę. Zaczynają zwykle od najprostszych symulacyjnych gier sprawnościowych 

(odbijanie piłeczki, detonowanie min czy prowadzenie samochodu). Z czasem przechodzą do 

gier przygodowych czy bardziej skomplikowanych gier strategicznych wymagających 

umiejętności planowania. Zabawa okazuje się niezwykle wciągająca i łatwo prowadzi do 

uzależnienia się. Dumni ze sprawności swego dziecka rodzice, zwłaszcza ci, którzy sami nie 

potrafią posługiwać się komputerem, często nie są świadomi negatywnych konsekwencji 

nadmiernego zainteresowania grami i nie kontrolują dostatecznie działań dzieci. Spędzają one 

coraz więcej czasu przy monitorze tracąc zainteresowanie innymi rodzajami aktywności.  

T. Zyss i J. Boroń z Collegium Medicum UJ badając mechanizm uzależnienia od gier 

postawili pytanie, jakie gratyfikacje uzyskuje osoba grająca, które motywują ją do ciągłego 

podejmowania gry, i które rekompensują jej zmęczenie fizyczne oraz ograniczenie kontaktów 

interpersonalnych. Z przeprowadzonej analizy wynika, iż komputer jest traktowany przez 



grającego jako bezpieczny i niezwykle atrakcyjny partner. O jego atrakcyjności decydują 

następujące cechy:  

 Jest zawsze gotowy do podjęcia zabawy (nie męczy się i nie odmawia),  

 Daje możliwość wielokrotnego powracania do tych samych ulubionych scenariuszy, 

doskonalenia wyników i ponownego przeżywania przyjemności, 

 Zapewnia najmniej raniący sposób uczenia się (ocenia błędy, ale nie okazuje złości  

i rozczarowania; jest sprawiedliwy), 

 Daje pozorne poczucie władzy i omnipotencji (mam wpływ na to, co się wydarzy), 

 Umożliwia projekcję marzeń i pragnień nieosiągalnych w realnym życiu, 

 Interpretacja wygranej i przegranej może być zawsze pozytywna (nie wstyd jest 

przegrać z mądrym komputerem, a jeśli wygram tym większy mój sukces), 

 W odróżnieniu od czytania lub oglądania filmu gra komputerowa umożliwia własną 

aktywność uczestnika, 

 Umożliwia aktywne rozładowywanie emocji (przeżywanie bezpiecznego, 

kontrolowanego ryzyka), 

 Umożliwia zaspokajanie różnorodnych potrzeb i popędów niemożliwych do 

zrealizowania w rzeczywistości (np. potrzeby osiągnięć, więzi czy potrzeby 

seksualnej). 

Podobnej satysfakcji i poczucia bezpieczeństwa nie zapewniają kontakty z ludźmi, którzy 

mogą obrażać się, wyszydzać, znudzić i spowodować poczucie odrzucenia i przegranej. Poza 

tym kontakt z komputerem stwarza możliwość interakcji dając iluzję kontaktu 

interpersonalnego. Autorzy stwierdzają, że świat gier jest szczególnie atrakcyjny dla osób 

młodych, sfrustrowanych i zagubionych, szukających dowartościowania. Bardzo pociąga on 

osobowości histeryczne i narcystyczne żyjące w świecie wyobraźni i mające trudności z 

oceną własnej wartości. Wymienione grupy osób łatwo wpadają w pułapkę uzależnienia.  

Sprzedaż gier przynosi ogromne zyski, toteż producenci rzucają na rynek coraz więcej 

produktów i inwestują w rozwój techniki komputerowej. Pojawiają się propozycje coraz 

bardziej wyrafinowane i skomplikowane, ale też dostarczające silniejszych wrażeń. Należą do 

nich gry typu „odgrywanie ról", w których gracz decyduje o losach bohaterów, oraz gry 

„wirtualna rzeczywistość", które po założeniu odpowiednich okularów i rękawic pozwalają 

odbierać doznania sensoryczne i stwarzają iluzję rzeczywistego uczestnictwa w fikcyjnych 

wydarzeniach. Wielu psychologów zauważa, iż doświadczenia przeżywane w wirtualnej 

rzeczywistości przypominają niekiedy stany „odlotu" po zażyciu środków halucynogennych. 

Częste przebywanie w niej może spowodować poważne zmiany osobowości. Mary Pipher 

stwierdza, że media elektroniczne, a zwłaszcza gry nowej generacji, są ogromnie 

niebezpieczne dla dzieci i młodzieży. Dzieci nie mają jeszcze wyraźnie zakreślonych granic 

własnego ja i granic realnego świata. Cechuje je również mały krytycyzm. Często przebywają 

w świecie fantazji i łatwo zaciera się im granica miedzy fikcją a rzeczywistością. Łatwo też 

identyfikują się z bohaterami medialnymi, którzy stanowią dla nich atrakcyjny model 

zachowań. Efektem częstych zabaw z komputerem może być zupełna utrata kontaktu z 

rzeczywistością i wystąpienie zaburzeń nawet o charakterze psychotycznym. 

Kimberley Young kierująca placówką pomocową dla osób uzależnionych od komputera i 

Internetu badała typowe objawy będące efektem gier i zbyt częstego kontaktu z komputerem, 

które stanowią sygnał wchodzenia w uzależnienie. U dzieci w młodszym wieku szkolnym 

najczęściej można zaobserwować:  

 Zaburzenia koncentracji uwagi,  



 Niepokój i stany lêkowe, 

 Ekstremalne reakcje emocjonalne, często nieadekwatne do wywołującego je bodźca, 

 Fantazjowanie i k³amstwa, 

 Zanik wrażliwości na uczucia innych ludzi, 

 Utrata dotychczasowych przyjaciół, 

 Odrzucenie przez grupę z powodu nieprzyjemnych zachowań dziecka, 

 Brak zainteresowania nauką, 

 Nie słuchanie dorosłych. 

Media elektroniczne wprost „ociekają" agresją i przemocą, co powoduje zaburzenie procesu 

socjalizacji i znaczące podniesienie się poziomu agresji u młodych odbiorców. W wielu grach 

celem jest unicestwienie przeciwników, nieraz bardzo wyrafinowanymi metodami.  

Nastolatki oprócz zabawy w gry komputerowe z upodobaniem surfują też po Internecie. 

Trudno, więc, stwierdzić, czy niepokojące zachowania są efektem częstych gier czy też 

informacji pochodzących z Internetu. Sygnałem zagrożenia są następujące objawy:  

 Stałe lekceważenie dorosłych autorytetów,  

 Lekceważenie uczuć i praw innych ludzi, 

 Rozwiązywanie problemów przy użyciu przemocy, 

 Spadek zainteresowania nauką szkolną, brak aktywności na lekcjach,  

 Częste wagary bez wyraźnego powodu, 

 Wchodzenie w destrukcyjne grupy, 

 Picie alkoholu, używanie narkotyków i środków wziewnych. 

 Zanik więzi rodzinnych, 

 Zanik więzi rówieśniczych, 

 Choroby (bóle kręgosłupa, stawów), 

 Przemoc fizyczną, słowną, 

 Rozwój popędów seksualnych, 

 Zaniedbywanie obowiązków, 

 Popadanie w uzależnienia (największe zagrożenie), 

 Efekt Emeryta , 

 Tendencja do bycia obsesyjnym, 

 Zobojętnienie na widok scen przemocy,  

 Naśladowanie scen przemocy. 

Jak widać, w większości są to te same objawy, jakie obserwuje się u młodzieży 

nadużywającej substancji psychoaktywnych. Timothy i Dimoff  nazwali je „czerwonymi 

sygnałami", które powinny ostrzegać dorosłych, że dziecko jest zagrożone uzależnieniem. 

Wciągu kilku ostatnich miesięcy nauczyciele i psychologowie poradni oświatowych 

sygnalizują występowanie opisanych objawów i niepokojących zaburzeń zachowania u 

niektórych dzieci z młodszych klas szkoły podstawowej. Według pedagogów dzieci te 

zachowują się dziwnie, bardziej jak roboty lub UFO-ludki niż zwykli ludzie. Wykonują jakieś 

automatyczne czynności, bywają zupełnie wyłączone lub nadmiernie pobudzone. Nie reagują 



na polecenia i trudno z nimi nawiązać kontakt. Często konfabulują opowiadając zupełnie 

nieprawdopodobne historie, reagują agresją fizyczną wobec kolegów i nauczycieli. Z powodu 

swoich zachowań są odrzucane przez grupę, co potęguje nieprawidłowe reakcje. 

Stan wiedzy o podobnych zagrożeniach wśród dorosłych jest jeszcze niski. Warto jednak 

wykorzystać doświadczenia zagraniczne i podjąć zawczasu działania profilaktyczne, w tym 

edukacyjne dla rodziców, by zmniejszyć skalę problemów. Mogą to robić nauczyciele w 

ramach szkolnego programu profilaktyki. Zajmiemy się tym w drugiej części artykułu. 

zachowań są odrzucane przez grupę, co potęguje nieprawidłowe reakcje.  

 

Chorzy na Internet  

Sieć internetowa ma bardzo bogatą ofertę i dla wielu osób przebywanie w niej jest ogromnie 

wciągające. Problem zaczyna się wówczas, gdy czas i sposób użytkowania Internetu 

wymyka się spod kontroli. Sieć niepostrzeżenie zaczyna rządzić użytkownikiem. Dla 

zjawiska nałogowego, kompulsywnego przebywania w sieci ukuto już wiele nazw. Często 

używa się terminów: siecioholizm, infoholizm, dataholizm albo netmania. Uważa się, że 

powstała nowa jednostka zaburzeń psychicznych, jeszcze nie do końca zbadana, która 

wkrótce zostanie wpisana do międzynarodowych systemów klasyfikacji zaburzeń DSM IV i 

ICD-10. Ostatnio w pracach amerykańskich najwięcej zwolenników zyskuje termin Internet 

Addiction Disorder (w skrócie IAD), który można przetłumaczyć jako Zespół Uzależnienia 

od Internetu. Mechanizm powstawania zaburzenia jest taki sam jak w uzależnieniach od 

środków psychoaktywnych.  

K. Pluciński i inni stwierdzają, iż siecioholicy prezentują objawy pozwalające zakwalifikować 

je do zespołu uzależnienia (http://free,polbox.pl/k/konpluc/KUL.htm):  

 nieodparte pragnienie lub przymus przebywania w sieci,  

 upośledzona zdolność kontrolowania własnego zachowania, nieskuteczne próby 

ograniczenia czasu przebywania w sieci, 

 występowanie zespołu abstynencyjnego (głodu) po wyjściu z sieci (niepokój, 

rozdrażnienie), 

 wzrost tolerancji (zwiększanie „dawki" sieci), 

 porzucanie dotychczasowych kontaktów i zainteresowań, 

 uporczywe kontynuowanie zachowań pomimo występowania szkodliwych następstw. 

 Niepokój, złe samopoczucie, 

 Nadpobudliwość, rozdrażnienie, 

 Agresywne zachowanie, 

 Lęk, depresja po odejściu od komputera, 

 Myślenie, mówienie i częste wykonywanie czynności związanych z komputerem, 

 Zaniedbywanie obowiązków, 

 Rezygnacja z innych form spędzania czasu, 

 Unikanie kontaktów z rówieśnikami i rodziną, 

 Okłamywanie rodziców. 

 

 



ZAGROZENIA ZDROWIA FIZYCZNEGO 

• Nadwyrężony kark  

• Wada postawy  

• Zmęczony wzrok  

• Brak sprawności ruchowej  

• Hałas – nadmierne powoduje zmęczenie układu nerwowego – 35-70 db. 

 

 

Nałogowi internauci spędzają w sieci przeciętnie około 12 godzin dziennie, a rekordziści 

potrafią odbywać maratony trwające 40 godzin, doprowadzając się do stanu wyczerpania 

fizycznego i psychicznego.  

Następstwa IAD są bardzo poważne. W sferze fizycznej obserwuje się następujące 

objawy: zaburzenia wzroku, trwałe wady kręgosłupa, zwiotczenie mięśni (z braku 

ruchu), anemię (nie ma czasu na jedzenie), zaburzenie rytmów dobowych, bezsenność. U 

dzieci młodzieży może wystąpić również „padaczka ekranowa" wywołana przez 

intensywne, szybko zmieniające się bodźce świetlne emitowane przez ekran. 

Najważniejsze skutki psychologiczne i społeczne to: niepokój, lęk, stany depresyjne, 

rozdrażnienie, zaburzenia koncentracji uwagi i pamięci, częste kłamstwa, konflikty z 

otoczeniem, zanik więzi emocjonalnych z bliskimi osobami (wyczerpujący opis IAD 

zawiera praca K. Świrzbina (http://infoholizm.e-sfera.pl/).  

Kimberly Young, założycielka The Center for On Line Addiction (Centrum Pomocy 

Uzależnionych od Sieci) wyróżnia pięć podtypów IAD:  

 erotomanię internetową (nałogowe poszukiwanie materiałów pornograficznych  

i rozmowy o tematyce seksualnej w specjalnych chat-roomach), 

 socjomanię internetową (uzależnienie od kontaktów z ludźmi poprzez Internet  

z równoczesnym zanikiem kontaktów bezpośrednich), 

 uzależnienie od sieci (przymus ciągłego śledzenia tego, co się dzieje w sieci), 

 przeciążenie informacyjne (gorączkowe przerzucanie informacji, udział w kilku 

listach dialogowych równocześnie skutkujące obniżeniem sprawności psychicznej), 

 uzależnienie od komputera (przymus spędzania czasu z komputerem; nie ważne co 

się robi, ale komputer musi być włączony). 

Young zwraca uwagę, że dzieci i wczesne nastolatki są podatne na uzależnienie, ponieważ ich 

zdolność kontrolowania własnych zachowań jest jeszcze słaba. Negatywne następstwa 

nadużywania Internetu, podobnie jak gier komputerowych, pojawiają się u młodych szybciej i 

są bardziej destrukcyjne, bowiem organizm znajduje się w fazie intensywnego wzrostu, a 

osobowość nie jest jeszcze do końca uformowana. Young opracowała testy dla internautów, 

umożliwiające zainteresowanemu zdiagnozowanie stopnia zagrożenia uzależnieniem (adres 

jak wyżej oraz http://cybertowers.com/selfhelp/article/internet/intaddic.html). Skonstruowała także test 

dla rodziców, którzy zakreślając zachowania swojego dziecka mogą poznać stopień 

zagrożenia i podjąć działania naprawcze.  

 

 

 



FAZY ROZWOJU UZALEŻNIENIA OD INTERNETU 

. Faza wstępna 

- przebywanie w sieci sprawia przyjemność- , 

- wzrost ochoty na coraz częstsze przebywanie w sieci, 

II. Faza ostrzegawcza 

-  szukanie okazji do jak najczęstszego przebywania w sieci, 

- Rozładowanie napięcia poprzez siec, 

- Próby korzystania z sieci w ukryciu 

III. Faza krytyczna 

- spadek innymi zainteresowaniami nie związanymi z siecią, 

- Zaniedbywanie wyglądu zewnętrznego, 

IV. Faza chroniczna –jedyny świat to świat wirtualny. 

Do stwierdzenia uzależnienia można posłużyć się Testem Kimberly Young: 

1. Czy stajesz się ożywiony, gdy myślisz o ostatniej lub następnej sesji z Internetem?  

2. Czy czujesz potrzebę stałego zwiększania czasu spędzonego w Sieci?  

3. Czy próbowałeś kilkukrotnie i bez powodzenia kontrolować , zmniejszać  lub 

w ogóle zaprzestać  korzystania z Internetu?  

4. Czy czujesz się niespokojny, podirytowany lub bliski depresji, gdy próbujesz 

zredukować  ilość  i długość  trwania sesji  

5. Czy pozostajesz w sieci dłużej, niż pierwotnie planowałeś?  

6. Czy z powodu Internetu naraziłeś na szwank związki z bliskimi, pracę lub szkołę?  

7. Czy kłamałeś, aby ukryć, jak wiele czasu spędzasz w Internecie?  

8. Czy używasz sieci jako sposobu na ucieczkę przed problemami lub na uśmierzenie 

przykrego nastroju (poczucia bezradności, winy, niepokoju, depresji)?  

Za uzależnioną uznaje się osobę, która odpowie twierdząco na co najmniej pięć pytań. 

Jednak odpowiedzi mogą zostać zafałszowane przez krzepiące autooszustwa badanego! 

Opierając się na kryteriach diagnostycznych uzależnień wg ICD-10 uzależnienie od 

Internetu rozpoznaje się wówczas, kiedy w okresie ostatniego roku stwierdzono obecność co 

najmniej trzech objawów z poniższej listy:  

1. silną potrzebę lub poczucie przymusu korzystania z Internetu;  

2. subiektywne przekonanie o mniejszej możliwości kontrolowania zachowań 

związanych z Internetem, tj. upośledzenie kontroli nad powstrzymywaniem się od 

korzystania z Internetu oraz nad długością spędzania czasu w Internecie;  

3. występowanie, przy próbach przerwania lub ograniczenia korzystania z Internetu, 

niepokoju, rozdrażnienia czy gorszego samopoczucia oraz ustępowanie tych stanów z 

chwilą powrotu do komputera;  

4. spędzanie coraz większej ilości czasu w Internecie w celu uzyskania zadowolenia czy 

dobrego samopoczucia, które poprzednio osiągane było w znacznie krótszym czasie;  

5. postępujące zaniedbywanie alternatywnych źródeł przyjemności lub dotychczasowych 

zainteresowań na rzecz Internetu;  



6. korzystanie z Internetu pomimo szkodliwych następstw (fizycznych, psychicznych i 

społecznych), o których wiadomo, że mają związek ze spędzaniem czasu w Internecie 

 

 

 

Wskazówki dla rodziców 

1. Postaraj się, aby komputer, z którego korzysta twoje dziecko stał we wspólnym 

pomieszczeniu.  

2. Ustal zasady korzystania z Internetu:  

 rozmawiaj z dzieckiem na temat tego, co może i czego nie może robić korzystając z 

sieci 

 ustal z dzieckiem co wolno, a czego nie i egzekwuj to. Ustalając zasady bądź 

wyrozumiały i miej rozsądne wymagania. Staraj się zrozumieć potrzeby twojego 

dziecka, jego zainteresowania i naturalną ciekawość 

3. Rozmawiaj z dzieckiem o potencjalnych zagrożeniach:  

 zapoznaj je z zasadami bezpiecznego korzystania z Sieci (możesz je znaleźć na 

stronach tego poradnika pod hasłem Wskazówki dla dzieci i Wskazówki dla nastolatków 

 naucz je krytycznego podejścia do informacji przeczytanych w Internecie. Twoje 

dziecko powinno mieć świadomość , że nie wszystkie informacje znalezione w Sieci 

są wiarygodne i warto czasem je zweryfikować korzystając z innych źródeł takich, jak 

encyklopedie, słowniki itp.) 

4. Interesuj się tym, co twoje dziecko robi w sieci i rozmawiaj z nim o tym:  

 surfuj po sieci razem z dzieckiem 

 poproś je, aby pokazało ci swoje ulubione strony 

 wskaż mu ciekawe i przyjazne strony (listę takich stron możesz znaleźć w 

edukacyjnym serwisie internetowym – http://www.sieciaki.pl/, http://www.kidprotect.pl/ lub 

http://www.strefawiedzy.polska.pl/) 

5. Postaraj się poznać internetowych przyjaciół twojego dziecka, tak jak robisz to w 

przypadku innych jego kolegów. W przypadku małego dziecka sprawdzaj e-maile, które 

otrzymuje.  

6. Jeśli twoje dziecko korzysta z czatów lub e-maila:  

 naucz je, by nie podawało w Internecie swoich danych osobowych takich jak: imię i 

nazwisko, adres domowy, telefon, adres szkoły 

 naucz je, by nie odpowiadało na obraźliwe lub niebezpieczne e-maile, czaty i in. 

7. Ustal, że nie wolno umawiać się z osobami poznanymi w sieci bez twojej zgody:  

 wyjaśnij dziecku, że osoba poznana w sieci nie zawsze musi być tym za kogo się 

podaje („12-letnia dziewczynka" może okazać się 40-letnim mężczyzną) 

 jeśli dziecko chce się spotkać z internetowym znajomym, zadbaj o to, aby spotkanie 

odbyło się w miejscu publicznym, w twojej obecności lub gdy dziecko jest starsze – w 

obecności koleżanki lub kolegi 



8. Naucz swoje dziecko, że zawsze może przyjść do ciebie, jeśli znajdzie w Internecie lub w 

swojej poczcie treści, które go zaniepokoją, zawstydzą lub sprawią, że poczuje się 

skrępowane. Zgłoście taki incydent do punktu kontaktowego http://www.hotline.org.pl/   

9. Przypominaj dziecku, że w Internecie również obowiązują zasady dobrego wychowania, że 

należy być uprzejmym, miłym, nie używać obraźliwego słownictwa itp. (zasady 

NETYKIETY znajdziesz na stronie http://www.sieciaki.pl/)  

10. Korzystaj z programów filtrujących i przeglądarek:  

 programy filtrujące mają za zadanie chronić dzieci blokując wyświetlanie dziecku 

stron ze szkodliwymi treściami, najpopularniejsze obecnie na rynku to – Cenzor, 

Opiekun oraz x-Guard 

 przeglądarki internetowe (np. Internet Explorer) pozwolą ci sprawdzić jakie strony 

odwiedza twoje dziecko 

11. Korzystaj z pomocy specjalistów:  

 jeśli coś wzbudziło twoje wątpliwości, czujesz, że coś niepokojącego dzieje się z 

twoim dzieckiem, poproś o pomoc specjalistę – kogoś, kto zna się na komputerach, 

psychologa czy pedagoga 

 możesz zwrócić się np., do Fundacji Dzieci Niczyje http://www.fdn.pl/ lub do Fundacji 

Kidprotect http://www.kidprotect.pl/. 

12. Pamiętaj, że Internet to nie tylko niebezpieczeństwo i zagrożenia, ale również doskonałe 

źródło wiedzy i rozrywki.  

Co powinno Cię zaniepokoić? - wskazówki dla rodziców 

Istnieją pewne znaki, które mogą sygnalizować, że twoje dziecko może mieć kłopoty 

związane z korzystaniem z Internetu. Zachęcamy Cię do zapoznania się z listą niepokojących 

symptomów. Jeśli zauważyłeś je u swojego dziecka, nie wpadaj w panikę, nie przeprowadzaj 

dramatycznego dochodzenia. Nie oskarżaj i nie obwiniaj dziecka. Porozmawiaj z nim 

spokojnie o swoich obawach. Wspólnie spróbujcie wyjaśnić, co się stało i znaleźć 

rozwiązanie problemu.  

 Wyłączanie ekranu 

Jeśli twoje dziecko szybko zmienia oglądaną właśnie stronę lub wyłącza monitor, gdy 

wchodzisz do pokoju, może to oznaczać, że ogląda coś, czego wolałbyś, aby nie 

oglądało. Spokojnie poproś je o pokazanie tego, co jest na ekranie.  

 Dziwne telefony 

Jeśli twoje dziecko nagle zaczyna otrzymywać telefony od nieznajomych dorosłych, 

sprawdź skąd są te połączenia i porozmawiaj o tym z dzieckiem.  

 Korzystanie z komputera w późnych godzinach nocnych 

Jeśli twoje dziecko korzysta z komputera późno w nocy, prawdopodobnie czatuje 

online. Ustal z nim, że może to robić tylko w określonych porach dnia.  

 Nagły przypływ gotówki 

Jeśli twoje dziecko nagle ma więcej pieniędzy niż zwykle od ciebie otrzymuje, 

zaczyna nosić ubrania, których nigdy u niego nie widziałeś lub otrzymuje prezenty, 

sprawdź źródło pochodzenia tych rzeczy. Pedofile często wydają duże sumy 

pieniędzy, aby „wkupić się" w łaski dziecka.  

 Wycofywanie się z kontaktów z dotychczasowymi przyjaciółmi lub rodziną 

Pedofile, sekty i inne niebezpieczne grupy zawsze starają się rozluźnić kontakty 



dziecka z ludźmi, którzy je kochają i dbają o nie. Im większa jest przepaść  

między dzieckiem a jego rodziną, tym łatwiej im nawiązać bliskie relac 

 

 

Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu – dla 
nastolatków 

 

Cyberprzestrzeń jest jak wielkie miasto. Możesz znaleźć tam biblioteki, uniwersytety, muzea, 

miejsca rozrywki oraz możliwość spotkania wielu wspaniałych ludzi. Niestety możesz tam 

spotkać ludzi lub sprawy, których powinieneś unikać. Znając niebezpieczeństwa i sposoby ich 

uniknięcia możesz bezpiecznie korzystać z Internetu.  

 Ustal wspólnie z rodzicami zasady korzystania z Internetu. 

Ustalcie kiedy i jak długo możesz przebywać w Sieci, z jakich serwisów 

internetowych możesz korzystać. Umowa z rodzicami nie oznacza rezygnacji z twojej 

prywatności czy twoich praw. Jest ona po prostu uzgodnieniem waszego wspólnego 

stanowiska opartego na wzajemnym zaufaniu i zrozumieniu.  

 Chroń swoją prywatność w Sieci. 

Jeśli bierzesz udział w jakimkolwiek forum publicznym w internecie, nie podawaj 

swojego nazwiska, adresu mailowego, numeru telefonu, nazwy szkoły oraz innych 

informacji, które mogłyby pozwolić na ustalenie twojej tożsamości (dotyczy to 

również danych twoich rodziców, rodzeństwa, znajomych).  

 Nie wysyłaj swoich zdjęć osobom, których nie znasz, bez porozumienia z rodzicami.  

 Odpowiadaj mądrze na otrzymane wiadomości. 

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/   

 Bądź ostrożny korzystając z czat roomów. 

Czat room jest prawdopodobnie najbardziej niebezpiecznym obszarem w Internecie. 

Nigdy nie możesz mieć pewności z kim naprawdę rozmawiasz. Możesz spotkać  tam 

wielu przyjaznych i ciekawych ludzi. Pamiętaj jednak, że czaty są również 

wykorzystywane przez pedofili do poszukiwania swoich ofiar, szczególnie wśród 

nastolatków.  Nigdy nie podawaj swoich danych osobowych i nie organizuj spotkań w 

„realu" bez wiedzy rodziców.  

 Nigdy nie umawiaj się z osobami, które poznałeś w Sieci, bez zgody rodziców. 

Pamiętaj, że ludzie nie zawsze są tymi za kogo się podają. Jeśli jednak chcesz się 

spotkać z internetowym znajomym, porozmawiaj o tym najpierw z rodzicami i nigdy 

nie idź na takie spotkanie sam. Zadbaj o to, aby spotkanie odbyło się w miejscu 

publicznym, które dobrze znasz.  

 Bądź podejrzliwy, jeśli ktoś, kogo poznałeś na czacie próbuje nastawiać cię 

przeciwko rodzicom, opiekunom, nauczycielom czy przyjaciołom. 

Niektóre czaty wykorzystywane są przez pedofili, sekty i inne niebezpieczne grupy do 

nakłaniania młodych ludzi, by zrobili coś, czego nie chcieliby robić .  



 Bądź ostrożny, jeśli ściągasz coś do swojego komputera ze strony www. 

Niektóre strony www proszą o pozwolenie na załadowanie jakiegoś programu lub 

„podłączenie się". Programy te w niektórych przypadkach mogą byćwykorzystywane 

później do przesyłania ci jedynie irytujących reklam. Niestety często są również 

używane do ingerowania w twoją prywatność, śledzenia tego, co robisz w danej chwili 

w sieci czy wprowadzania wirusów do twojego komputera. Mogą one zamienić twój 

komputer w serwer, z którego ktoś nieznajomy będzie mógł swobodnie korzystać, np. 

pobierając bez twojej zgody twoje fotografie, prywatne dokumenty i in. Nie wgrywaj 

żadnych programów, jeśli nie masz pewności, że pochodzą one z godnego zaufania 

źródła.  

 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 zostaćwykorzystane 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.  

 Pamiętaj, że w Internecie również obowiązują zasady dobrego wychowania. 

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

prawem.  

Wskazówki dla nauczycieli 

 Wprowadź zasadę, że w twojej klasie używacie Internetu do prowadzenia badań, 

czytania artykułów i oglądania filmów wideo tematycznie związanych z lekcją. 

Wytłumacz uczniom, że powinni traktować Internet jako narzędzie do zdobywania 

informacji potrzebnych do realizacji tematu lekcji, wiadomości o aktualnych 

wydarzeniach na świecie, itp.  

 Powiedz swoim uczniom o korzyściach wynikających z korzystania z sieci i o 

zagrożeniach z nią związanych.  

 Uświadom uczniów, że mogą spotkać w Internecie osoby, które będą chciały je 

skrzywdzić i wykorzystać . Dzieci muszą wiedzieć, jak działają tacy ludzie, jacy 

mogą być niebezpieczni i jak można uniknąć kontaktu z nimi. Dostosuj treści 

przekazu do wieku uczniów.  

 Zapoznaj uczniów z zasadami bezpiecznego korzystania z Sieci. Możesz je znaleźć na 

stronach tego poradnika pod hasłem Wskazówki dla dzieci oraz Wskazówki dla nastolatków.  

 Naucz dzieci jak powinny się zachować, jeśli trafią w Internecie na treści, które 

wzbudzą ich niepokój, będą obraźliwe lub sprawią, że poczują się zawstydzone. 

Powiedz im, że powinny w takiej sytuacji porozmawiać z rodzicami, opiekunami czy 

nauczycielem, do którego mają zaufanie. Zapewnij je, że ty również jesteś tym, kto 

może im pomóc.  

 Zapewnij wsparcie uczniom, którzy mieli negatywne doświadczenia w związku z 

używaniem Internetu. Poproś o pomoc specjalistę: pedagoga szkolnego lub 

psychologa.  



 Zaproś do współpracy rodziców. Zorganizuj spotkanie dla osób, które chciałyby 

dowiedziećsię więcej o Internecie. Scenariusze zajęć dla rodziców na temat 

bezpieczeństwa w Internecie możesz znaleźć np. na stronie http://www.dzieckowsieci.pl/  

 Nie strasz. Ucz jak rozpoznawać niebezpieczeństwa i jak reagować w bezpieczny 

sposób.  
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