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CZYLI JAK ZAPOBIEGAĆ UWODZENIU DZIECI ONLINE 
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Uwodzenie w sieci –
stary problem, coraz bardziej aktualny 
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Prezentacja filmu
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Uważny rodzic, czyli jaki? 
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www.UwazniRodzice.pl
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Rozmowa i dobra relacja
z dzieckiem są kluczem
do uchronienia go przed 
zagrożeniami związanymi
z internetem. 
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Sygnały ostrzegawcze:

– szybkie dążenie do zacieśnienia relacji; 

– próba izolacji od rodziny i znajomych; 

– kontrola codziennego życia; 

– ciągły kontakt i oczekiwanie stałej dostępności; 

– szantaż emocjonalny i wywoływanie poczucia winy; 

– złość i agresja w przypadku niespełniania bądź 
niewystarczająco gorliwego spełniania oczekiwań sprawcy; 

– namawianie do ukrywania relacji i tego, co się w niej dzieje, 
oraz do strzeżenia wspólnej tajemnicy; 

– prośby, nakłanianie albo wymuszanie dotyczące wysyłania 
intymnych zdjęć i filmów; 

– oczekiwanie różnych dowodów miłości i zaangażowania
w relację. 
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Weryfikacja tożsamości
osoby poznanej w sieci:

– jej szkoła, znajomi online i grupy, do których należy; 

– częstotliwość i historia publikowania online; 

– interakcje z innymi znajomymi; 

– możliwość zobaczenia jej „na żywo” za pomocą kamerki 
internetowej, aplikacji umożliwiającej połączenia wideo itp. 
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Zasady spotkania z osobą
znaną z  sieci:

– rodzice zawsze powinni wiedzieć o takim spotkaniu
i wyrazić na nie zgodę; 

– dziecku powinna towarzyszyć zaufana osoba dorosła lub 
(w przypadku młodzieży) starsze rodzeństwo czy zaufani 
rówieśnicy; 

– spotkania powinny się odbywać w dzień, w miejscu 
publicznym, w którym przebywa wiele osób; 

– po spotkaniu warto porozmawiać z dzieckiem, aby upewnić 
się, czy spełniło jego oczekiwania oraz czy
nie wydarzyło się nic niepokojącego. 
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Ochrona prywatności online:

– serwisy społecznościowe od 13 rż

– profil prywatny (nigdy publiczny)

– przemyślane publikacje zdjęć, filmów i informacji

– uważne przyjmowanie do „znajomych” 
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art. 200a kodeksu karnego 

kto składa małoletniemu poniżej 15 lat za pośrednictwem systemu 
teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej propozycję 
obcowania płciowego, poddania się lub wykonywania innej 
czynności seksualnej, udziału w produkowaniu lub utrwalaniu treści 
pornograficznych i zmierza do jej realizacji podlega grzywnie, karze 
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 

kto za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub sieci 
telekomunikacyjnej nawiązuje kontakt z małoletnim poniżej 15 
roku życia, zmierzając za pomocą wprowadzenia w błąd, 
wykorzystania jego błędu, niezdolności do pojmowania 
sytuacji lub groźby bezprawnej do spotkania z nim w celu 
zgwałcenia go, współżycia seksualnego lub wykonania innej 
czynności seksualnej podlega karze do 3 lat pozbawienia wolności. 
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Szczególną uwagę rodziców powinny 
zwracać: 

– wycofanie, smutek, obniżony nastrój; 

– wahania nastroju; 

– zachowania agresywne; 

– nadmierna skrytość, szczególnie dotycząca aktywności 
online (zakrywanie ekranu telefonu/tabletu, wychodzenie
z pokoju, kiedy przychodzi wiadomość itp.); 

– spotkania lub chęć spotkania z nieznanymi osobami przy 
jednoczesnej niechęci do rozmowy na ten temat; 

– nierozstawanie się z telefonem/tabletem, stres
i nadmiernie emocjonalne reakcje w sytuacjach braku 
dostępu do internetu; 

– zachowania autoagresywne, myśli samobójcze 
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Jeżeli podejrzewasz, że dziecko
jest ofiara uwodzenia w sieci

Zawiadom POLICJĘ lub PROKURATURĘ 
w formie zawiadomienia o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa. 

Pomoc w przypadkach podejrzenia 
zagrożenia dla dziecka w sieci:
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