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"DEJ POZÓR NA ZAGROŻENIA W
CYBERPRZESTRZENI". AKCJA ŚLĄSKIEJ POLICJI
"Dej pozór na zagrożenia w cyberprzestrzeni" ostrzega śląska policja. Akcja informacyjna ma na celu
zwrócenie uwagi na ryzykowne zachowania w sieci oraz zasady tzw. netykiety.
Podczas kampanii, organizowanej przez śląską policję we współpracy ze specjalistami w platformy
handlowej Allegro wykładów wysłucha ponad 2,4 tys. młodych osób. W poniedziałek w siedzibie
Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zorganizowano pierwszy z nich. Wzięli w nim udział
nastoletni uczniowie.
Zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Katowicach insp. Roman Rabsztyn podkreślił, że –
podobnie jak w medycynie – także w cyberprzestrzeni proﬁlaktyka odgrywa kluczowa rolę.
"Internet to rzecz wspaniała, to wielki postęp cywilizacji, ludzkości. Jednak umiejętności korzystania z
internetu uczymy się przez cały czas. Rozwija się on w szalonym tempie, ale wraz z jego rozwojem
pojawiają się nowe zagrożenia, o których powinniśmy wiedzieć" – wskazał.
Filip Przygodzki, który pracuje w dziale bezpieczeństwa transakcji w Allegro opowiadał młodym
ludziom, jak kupować przez internet, jakie są prawa konsumentów, jak bezpiecznie płacić za zakupy i
co robić, aby zwiększyć swoje bezpieczeństwo przy korzystaniu z platform handlowych, sklepów
internetowych oraz z serwisów społecznościowych i ogłoszeniowych. Apelował m.in. o pilnowanie kart
płatniczych, które umożliwiają dokonywanie transakcji bez wiedzy właściciela.
Organizatorzy kampanii chcą także wyczulać na zagrożenia związane m.in. z publikowaniem
wizerunku, anonimowości, kontaktów z obcymi, mówić o legalności pobieranych i udostępnianych
materiałów. Sierż. szt. Adam Basoń z zespołu ds. proﬁlaktyki społecznej nieletnich i patologii w
Wydziale Prewencji KWP w Katowicach zwrócił uwagę, że granica między legalnym zachowaniem w
internecie a złamaniem prawa może być czasem niewielka.
"Czasem jedno słowo za dużo, bez odpowiedniej wiedzy i świadomego użytkowania internetu może
zaważyć o tym, że ktoś popełnia przestępstwo" – wskazał. Dodał, że podczas spotkań z młodzieżą
widać jak na dłoni, że nie wszyscy zdają sobie sprawę z zagrożeń i wielu popełnia błędy. Basoń
podkreślił, że korzystanie z internetu musi być świadome.
"W przypadku dzieci i młodzieży to rodzice powinni przejąć rolę instruktorów, osób wprowadzających,
a może też nadzorujących, w jaki sposób młodzież korzysta z cyberprzestrzeni" – ocenił.
Podkomisarz Kazimierz Toborowicz z Wydziału Prewencji KWP w Katowicach wskazał na konieczność
stosowaniu się do zasad netykiety – kultury poruszania się po sieci. Chodzi o właściwy sposób
komunikowania się i nieudostępnianie treści, które mogą być odebrane jako hejt lub agresja – mówił
podkomisarz. Zaznaczył, że ponad 30 proc. przestępstw nienawiści jest związanych właśnie z

internetem.
Akcja "Dej pozór na zagrożenia w cyberprzestrzeni" jest prowadzona w ramach ogólnopolskiego
programu "Bezpieczne zakupy w sieci", objętego patronatem komendanta głównego policji.

