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2.7 Bezkrytyczna wiara w treści zamieszczone w Internecie, nieumiejętność odróżnienia 

treści prawdziwych od nieprawdziwych, szkodliwość reklam – procedury reagowania  

2.7 

BEZKRYTYCZNA WIARA W TREŚCI ZAMIESZCZONE W INTERNECIE, 

NIEUMIEJĘTNOŚĆ ODRÓŻNIENIA TREŚCI PRAWDZIWYCH OD 

NIEPRAWDZIWYCH, SZKODLIWOŚĆ REKLAM 

Podstawy prawne 

uruchomienia 

procedury  

Ustawa z 11 stycznia 2017r. – prawo oświatowe  

Rodzaj zagrożenia 

objętego 

procedurą (opis)  

Brak umiejętności odróżniania informacji prawdziwych od nieprawdziwych 

publikowanych w Internecie, bezkrytyczne uznawanie za prawdę tez 

publikowanych w forach internetowych, kierowanie się informacjami  zawartymi w 

reklamach. Taka postawa dzieci prowadzić może do zagrożeń życia i zdrowia (np. 

stosowania wyniszczającej diety, samookaleczeń), skutkować rozczarowaniami i 

porażkami życiowymi (w efekcie korzystania z fałszywych informacji), utrudniać 

lub uniemożliwiać osiąganie dobrych wyników w edukacji (korzystanie z 

upraszczających i zawężających temat „ściąg” i „bryków”), a także utrwalenia się u 

ucznia ambiwalentnych postaw moralnych. 

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA  

Przyjęcie 

zgłoszenia             

i ustalenie 

okoliczności 

Uczniowie nie umiejący odróżniać prawdy od fałszu informacji publikowanych w 

Internecie winni być identyfikowani przez nauczycieli i wychowawców w trakcie 

lekcji wszystkich przedmiotów. Często taka postawa ujawnia się podczas 

przygotowania prac domowych i jest stosunkowo łatwa do zidentyfikowania przez 

cyberprzemocy, należy dodatkowo zastosować procedurę: Cyberprzemoc. Decyzja o 

ewentualnym poinformowaniu opiekunów powinna być podejmowana przez 

pedagoga/psychologa, biorącego pod uwagę dobro małoletnich, w zależności od 

charakteru sytuacji. 

Aktywności 

wobec ofiar 

zdarzenia 

Pierwszą reakcją szkoły i rodziców, obok dokumentacji dowodów, winno być 

otoczenie wszechstronną, dyskretną opieką psychologiczno - pedagogiczną ofiary 

oraz zaproponowanie odpowiednich działań wychowawczych, w przypadku 

upublicznienia przypadku sekstingu w środowisku rówieśniczym. Rozmowa na 

temat identyfikacji potencjalnego sprawcy powinna być realizowana w warunkach 

komfortu psychicznego dla dziecka – ofiary sekstingu, z szacunkiem dla jego  

indywidualności i przeżytego stresu. 

Aktywności 

wobec świadków 

Jeśli przypadek sekstingu zostanie upowszechniony w środowisku rówieśniczym – 

np. poprzez przesłanie MMS do uczniów tej samej szkoły lub klasy lub publikację w 

portalu społecznościowym, należy podjąć działania wychowawcze, uświadamiające 

negatywne aspekty moralne sekstingu oraz narażanie się na dotkliwe kary.  

Współpraca z 

Policją i sądami 

rodzinnymi 

W przypadku publikacji lub upowszechniania zdjęć o charakterze pornografii 

dziecięcej (co jest wykroczeniem ściganym z urzędu) kierownictwo szkoły jest 

zobowiązane do powiadomienia o tym zdarzeniu Policji lub sądu rodzinnego. 

Współpraca ze 

służbami 

społecznymi i 

placówkami 

specjalistycznymi  

Kontakt ofiar z placówkami specjalistycznymi może okazać się konieczny w 

indywidualnych przypadkach. O skierowaniu do nich decyzję powinien podjąć 

psycholog/pedagog szkolny wspólnie z rodzicami/opiekunami prawnymi ofiary.  
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zdarzenia oceniającego je nauczyciela.   

Opis okoliczności, 

analiza, 

zabezpieczenie 

dowodów 

Posługiwanie się nieprawdziwymi informacjami zaczerpniętymi z Internetu w 

procesie dydaktycznym – podczas lekcji lub w zadaniach domowych, każdorazowo 

winno być zauważone przez nauczyciela, przeanalizowane i sprostowane. 

Przypadki spektakularne powinny być archiwizowane przez nauczycieli i 

wykorzystywane podczas zajęć z edukacji medialnej (informacyjnej).  

Aktywności wobec 

sprawców 

zdarzenia ze 

szkoły/  

spoza szkoły  

Wystarczającą reakcją jest opublikowanie sprostowania nieprawdziwych 

informacji i - w miarę możliwości – rozpowszechnienie ich w Internecie, w 

portalach o zbliżonej tematyce.    

Aktywności wobec 

ofiar zdarzenia i 

świadków  

Szkoła powinna prowadzić działania profilaktyczne - edukację medialną 

(informacyjną), zarówno w formie zajęć pozalekcyjnych, jak i w trakcie lekcji 

przedmiotów nieinformatycznych (np. historii, języka polskiego, wychowania w 

rodzinie) przez wszystkie lata nauki ucznia w szkole. Zajęcia w szkole mogą mieć 

charakter kilkuminutowych elementów edukacji medialnej wplecionej w lekcje o 

innej tematyce i/lub lekcji ukierunkowanych na zdobywanie przez dzieci i 

młodzież kompetencji medialnych  

 

2.8  Łamanie prawa autorskiego – procedura reagowania  

2.8 ŁAMANIE PRAWA AUTORSKIEGO 

Podstawy prawne 

uruchomienia 

procedury  

Kodeks Karny  

Rodzaj zagrożenia 

objętego 

procedurą (opis)  

Ryzyko poniesienia odpowiedzialności cywilnej lub karnej z tytułu naruszenia prawa 

autorskiego albo negatywnych skutków pochopnego spełnienia nieuzasadnionych 

roszczeń (tzw. copyright trolling) 

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA  

Przyjęcie 

zgłoszenia  i 

ustalenie 

okoliczności 

zdarzenia 

W zależności od okoliczności oraz zaawansowania problemu, w którym doszło do 

ujawnienia sprawy, zdarzenie może zostać zgłoszone w sposób nieformalny (ustnie, 

telefonicznie, pocztą elektroniczną, na zamkniętym lub publicznym forum 

internetowym, na piśmie w postaci wezwania podpisanego przez domniemanego 

uprawnionego lub jego pełnomocnika) lub formalny (w postaci doręczenia odpisu 

pozwu lub innego pisma urzędowego np. wezwania z Policji lub prokuratury). 

Przyjęcie zgłoszenia dokonanego w sposób nieformalny powinno zaowocować 

powstaniem bardziej formalnego śladu, w postaci np. notatki służbowej, 

zakomunikowania przełożonemu itd. w zależności od wagi sprawy. 

Na wstępnym etapie należy przede wszystkim unikać wdawania się w argumentację, 

pochopnego przyznawania roszczeń lub spełniania żądań, piętnowania 

domniemanych sprawców itd. bez ustalenia wszystkich okoliczności sprawy, w razie 

potrzeby w konsultacji z prawnikiem. Prawo autorskie jest regulacją skomplikowaną, 

a sądy decydują w sprawach o naruszenie praw autorskich często w bardzo odmienny 

sposób, dlatego w większości przypadków uzyskanie fachowej pomocy prawnej jest 

wysoce wskazane. 

Najczęstszym przypadkiem, w którym szkoła może zetknąć się z problemem 

naruszenia praw autorskich jest użycie materiałów prawnie chronionych na stronach 


