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                                                                                                                    Załącznik nr 1 

 
European Crime Prevention Award (ECPA) 

Annex I  - new version 2014 
 
 
General information  
(Informacje ogólne) 
 

 
1. Please specify your country. 

(Kraj pochodzenia:) 
 
Polska 
  
 
2. Is this your country’s ECPA entry or an additional project?  

(Czy jest to zgłoszenie projektu krajowego czy też projektu dodatkowego? Tylko 
jeden projekt może być zgłoszony do konkursu, a maksymalnie dwa inne projekty 
mogą być zgłoszone do zaprezentowania na Konferencji Dobrych Praktyk.) 

 
Zgłoszenie projektu krajowego 
  
 
3. What is the title of the project?  

(Tytuł projektu:) 
 
Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 
  
 
4. Who is responsible for the project? Contact details. 

(Kto jest odpowiedzialny za projekt? Dane kontaktowe:) 
 
Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach (ul. Seminaryjsska 12, 25-372 Kielce), 
Świętokrzyskie Centrum Dokonalenia Nauczycieli (ul. Marszałka J.Piłsudskiego 42, 25-
431 Kielce, scdn@scdn.pl), Urzad Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (al. 
IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce) 
  
 
5.  Start date of the project? (data-dd/mm/yyyy) Is the project still running? (Kiedy 

projekt się rozpoczął? Czy wciąż jest prowadzony?)  
If not, please provide the end date of the project.  
(Jeśli nie, proszę wskazać termin zakończenia projektu.) 

 
Pierwsza edycja projektu miała miejsce w 2011 r., od tego czasu miało miejsce  
w sumie 5 corocznych edycji oraz planowane są kolejne 
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6. Where can we find more information about the project? Please provide links to the 

project’s website or online reports or publications (preferably in English).  
(Gdzie można znaleźć więcej informacji o projekcie? Proszę o podanie linku do 
strony internetowej projektu lub internetowej publikacji (najlepiej po angielsku)) 
 

www.swietokrzyska.policja.gov.pl - aktualności 

www.scdn.pl – zakładka konkursy 

 
7. Please give on a page description of the project. Max. 600 words.  

(Ogólny opis projektu – maksymalnie 600 słów.) 
 

Projekt „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze” został zorganizowany po 
raz pierwszy w 2011 r. i od tego czasu miało miejsce w sumie pięć jego edycji. Projekt 
współtworzyła Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach razem z Kuratorium Oświaty, 
Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Świętokrzyskiego. Przedsięwzięcie zostało objęte patronatem 
honorowym przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego i Wojewodę 
Świętokrzyskiego. Ponadto w projekcie zaangażowała się fundacja Dzieci Niczyje, 
firmy z branży komputerowej oraz portale społecznościowe. Wstępem dla projektu 
było zorganizowanie szkolenia dla ponad 50 policjantów pionu prewencji  
i kryminalnego w celu przygotowania ich do samodzielnego prowadzenia szkoleń dla 
dzieci i młodzieży. Szkolenia przeprowadzone zostały przez pracowników Microsoftu, 
Fundacji Dzieci Niczyje oraz policjantów KWP Kielce, którzy poprzez wykład 
interaktywny i prezentacje multimedialne zaprezentowali policjantom materiał 
edukacyjny "W sieci" oraz "3..2..1..Internet". Szkolenia miały za zadanie przygotować 
policjantów do spotkań z młodzieżą szkolną i dziećmi. Kolejnym etapem były 
spotkania funkcjonariuszy Policji z uczniami szkół podstawowych, gimnazjalnych  
i ponadgimnazjalnych na terenie całego województwa świętokrzyskiego w zakresie 
bezpiecznego korzystania z internetu. Spotkania miały za zadanie wyjaśnić młodzieży  
i dzieciom problemy związane z cyberprzemocą, cyberprzestępczością oraz 
odpowiedzialnością prawną nieletnich. Spotkania były organizowane w szkołach, 
które zgłosiły chęć uczestnictwa w projekcie poprzez wysłanie formularza 
zgłoszeniowego do Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Następnym 
etapem było prowadzenie przez nauczycieli lekcji związanych z tematyką 
bezpiecznego serfowania w sieci oraz możliwości wykorzystania internetu do pełnego 
uczestnictwa w życiu publicznym, społecznym i gospodarczym. W kolejnym etapie 
ogłoszony został konkurs, w ramach którego uczniowie przygotowywali prace 
plastyczne i multimedialne, związane z tematyką projektu. Rodzaj pracy konkursowej 
zależny był od poziomu edukacyjnego. Na koniec została zorganizowana konferencja 
podsumowująca realizację projektu, uczniom i nauczycielom wręczone zostały 
nagrody i wyróżnienia. Zaprezentowane zostały prace plastyczne uczniów. W wyniku 
dużego zainteresowania projektem przez szkoły oraz z powodu ogromnej aktywności 
biorących w nim udział uczniów, systematycznie co rok odbywają się kolejne edycje 
„Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze”. Co rok system szkoleń odbywa się  
w podobny sposób, zmieniane są jednak tematy konkursu dla uczniów. W 2015 r. 

http://www.swietokrzyska.policja.gov.pl/
http://www.scdn.pl/
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istniały 3 kategorie konkursu. Pierwsza dedykowana była uczniom klas I-III szkół 
podstawowych, którzy przygotowywali pracę plastyczną, która mogłaby być 
wykorzystana jako nadruk na koszulkę promującą hasło Dnia Bezpiecznego Internetu 
2015: „Razem tworzymy lepszy Internet". Druga dotyczyła uczniów klas IV-VI szkół 
podstawowych, którzy indywidualnie przygotowywali folder promujący hasło Dnia 
Bezpiecznego Internetu 2015: „Razem tworzymy lepszy Internet". Ostatnią kategorię 
konkursu tworzyli uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy 
przygotowywali spot informacyjny promujący hasło Dnia Bezpiecznego Internetu 
2015: „Razem tworzymy lepszy Internet". Na zakończenie projektu została 
zorganizowana konferencja połączona z inauguracją nagrodzonych i wyróżnionych 
uczniów biorących udział w konkursie. W czasie konferencji zaprezentowali się m.in. 
funkcjonariusze KWP Kielce, którzy omówili przejawy cyberprzestępczości oraz skalę 
zjawiska, pracownicy Fundacji Dzieci Niczyje, którzy przedstawili najnowszą kampanię 
społeczną "Przytul Hejtera" czy dr Jakub Takosoglu – Prodziekan Wydziału 
Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki Świętokrzyskiem prezentujący 
fascynujący materiał o temacie Z Ziemi na Marsa. Ciekawą oprawą wydarzenia był 
fakt, iż nagrodzeni laureaci konkursu mieli okazję odebrać nagrody przekazywane 
przez prawdziwego łazika marsjańskiego, a wśród nagród znajdowały się koszulki  
z nadrukiem zwycięskiej pracy plastycznej.  

Dodatkowo w 2015 r. miał miejsce II Przegląd plastyczny dla dzieci w wieku 
przedszkolnym i ich rodziców o tematyce "Czy internet jest dla dzieci?" Warunkiem 
uczestnictwa w projekcie było podobnie jak poprzednio przeprowadzenie spotkania  
z funkcjonariuszem Policji, przeprowadzenie zajęć przez nauczyciela, których celem 
było zapoznanie dzieci z zaletami i zagrożeniami jakie powstają w wyniku korzystania 
z Internetu, a na koniec wykonanie prac przestrzennych o temacie "Komputer lub 
Robot XXV Wieku". Dla wykonanych prac została następnie zorganizowana wystawa 
przy okazji konferencji kończącej projekt “Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 
2015”, a wszyscy uczestnicy dostali upominki. 

Połączenie szkoleń z organizowanym konkursem na prace plastyczne  
i multimedialne jest wysoce atrakcyjne dla dzieci i młodzieży, łączy przyjemne  
z pożytecznym, zachęca do rozważań nad tematem, uczy i rozwija. Planowane są 
kolejne etapy projektu z uwagi na coroczny sukces. 
 
 
I. The project shall focus on prevention and/or reduction of everyday crime and fear 
of crime within the theme.  
(Projekt powinien koncentrować się na zapobieganiu przestępczości i/lub 
ograniczeniu przestępczości i poczucia zagrożenia, w ramach tematu konkursu).  
 
8. How does the project contribute to crime prevention and/or reduction of crime or 

the fear of crime? Max. 150 words.  
(W jaki sposób projekt przyczynia się do zapobiegania przestępczości i/lub 
ograniczania przestępczości i poczucia zagrożenia? Max. 150 słów.) 

 
Projekt „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze” przeznaczony jest dla 

dzieci i młodzieży szkolnej, czyli części społeczeństwa, która masowo korzysta  
z dobrodziejstw Internetu. Młodzi ludzie wykorzystują Internet głównie dla zabawy, 
grając w gry on-line, korzystając z portali społecznościowych i multimedialnych 
komunikatorów, ale również do nauki. Łączą się z internetem w domu i szkole, 
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poprzez komputery, tablety, telefony, jest to ich nieodzowna część życia. Ich 
obecność w internecie niesie ogromne zagrożenie, jeśli jest nieświadoma. Dlatego 
istnieje potrzeba edukowania dzieci i młodzieży na temat zalet ale i zagrożeń 
wynikających z korzystania z sieci, tak aby mogły w pełni bezpiecznie korzystać  
z Interentu. W projekcie „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze” zostały 
wykorzystane spotkania z funkcjonariuszami Policji, którzy przestrzegają swoim 
doświadczeniem i wiedzą zawodową, że nieodpowiedzialne zachowania prowadzą do 
poważnych konsekwencji. Dodatkowo nauczyciele poświęcają lekcje tematyce 
zagadnień cyberprzemocy, aby uzupełnić wiedzę dzieici i młodzieży w zakresie 
problematyki wynikajacej z korzystania z sieci. Konkurs plastyczny i multimedialny 
kolejny raz skłania uczniów do zastanowienia się nad zagadnieniem, ale czyni to w 
sposób przyjemny dla ucznia. Do działania w projekcie zachęcają uczniów nagrody dla 
zwycięskiej pracy, wyróżnienia, prestiż konkursu.  
 
 
9. How is the project contributing to raising citizens’ awareness of crime prevention? 

Max.150 words.  
(W jaki sposób projekt wpływa na podnoszenie świadomości społeczeństwa w 
zakresie zapobiegania przestępczości? Max. 150 słów.) 

 
Warunkiem koniecznym do przystąpienia do projektu jest wysłanie zgłoszenia 

szkoły wyrażającej akces uczestnictwa. W ramach projektu przeprowadzane jest 
spotkanie z funkcjonariuszem Policji, a następnie prowadzone są przez nauczycieli 
lekcje tematyczne. W czasie tych spotkań i lekcji, dzieciom i młodzieży prezentowane 
są materiały multimedialne dotyczące zagadnień związanych z formami 
przestępczości internetowej takie jak program Fundacji Dzieci Niczyje "W sieci" czy 
program "3..2..1..Internet" Microsoftu. Spotkania mają na celu zaalarmować dzieci  
i młodzież, że sieć internet może nieść za sobą zagrożenia i nieodpowiedzialne 
korzystanie z sieci może doprowadzić do nieprzyjemnych konsekwencji. Dzieci  
i młodzież poznają problemy jakie mogą wystąpić podczas korzystania z internetu. 
Uczą się także jak zachowywać się odpowiedzialnie podczas korzystania z sieci, jak nie 
stać się ofiarą cyberprzestępczości ale także sprawcą cyberprzemocy. Poznają 
podstawowe zagadnienia związane z odpowiedzialnością karną nieletnich. Dowiadują 
się, gdzie szukać pomocy, jeśli staną się ofiarą. Prezentowane treści zmuszają dzieci  
i młodzież do zastanowienia się nad tymi zagadnieniami, zwiększając 
samoświadomość swojej obecności i działalności w sieci Internet. Spotkanie zawsze 
wywiązuje dyskusję, w której dzieci przedstawiają swoje doświadczenia związane  
z użytkowaniem sieci, opisują problemy, szukają wspólnie rozwiązań. Podsumowanie 
projektu poprzez ogłoszenie konkursu na prace plastyczne i multimedialne stanowi 
zachętę do ponownego zastanowienia się nad problemem  
w przyjemny dla dziecka sposób. 
 
 
 
II. The project shall have been evaluated and have achieved most or all of its 
objectives.  
(Projekt powinien być uprzednio poddany ewaluacji oraz osiągnąć większość, lub 
wszystkie zakładane cele) 
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10.  What was the reason for setting up the project? What problem(s) did it aim to 
tackle?. 
(Jakie były przyczyny powstania projektu? Jakie problemy miał rozwiązać?)  

 
Projekt powstał z inicjatywy Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach  

w ramach realizacji programu „Bezpieczne Świętokrzyskie” na lata 2011-2015.  
Projekt miał upowszechniać wiedzę o zagrożeniach płynących z nieodpowiedzialnego 
korzystania z witryn internetowych wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenia 
prowadzone przez specjalistów w dziedzinie profilaktyki przestepczości  
w cyberprzestrzeni. Kolejnym zadaniem było uświadamianie użytkownikom 
konsekwencji prawnych wynikających z niewłaściwego wykorzystywania Interentu. 
Następnym przedsięwzięciem było podejmowanie inicjatyw mających na celu 
uświadomienie przestepstw internetowych związanych z dokonywaniem transkacji 
handlowych i operacji finansowych. W ramach projektu należało zorganizować 
spotkania w szkołach z rodzicami i opekunami prawnymi dzieci na temat korzystania 
z dostępnych zabezpieczeń filtrujacych treści witryn internetowych oraz spotkania 
tematyczne skierowane do kadry pedagogicznej na temat bezpiecznego korzystania  
z internetu. Ponad to należało podejmować wszelkie inicjatywy mające na celu 
zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodziezy jako metody przeciwdziałania 
uzależnieniu od Internetu. 
 
 
11.  Was the context analysed before the project was initiated? How and by whom? 

Which data were used? Max. 150 words.  
(Czy problem był analizowany przed wdrożeniem projektu? Jak i przez kogo? Jakich 
danych użyto? Max. 150 słów.)  

 
Problem bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie był przedstawiany 

przez organizacje takie jak Dzieci Niczyje oraz Naukową i Akademicką Sieć 
Komputerową, ktore tworzą obecnie program Connecting Europe Facility. W ramach 
swojej działalności w/w organizacje ustanowiły Dzień Bezpiecznego Internetu  
w Polsce, który ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na 
rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, 
zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa 
dzieci w Internecie oraz nagłośnienie tematyki dotyczącej bezpieczeństwa online. 
Projekt “Szybuj w bezpiecznej chmurze internetu” jest odpowiedzią na obchody Dnia 
Bezpiecznego Internetu.  
 
 
12.  What were the objective(s) of the project? Please, if applicable, distinguish 

between main and, secondary objectives. Max. 150 words.  
(Jakie były cele projektu? Jeśli to możliwe rozdziel cele główne od drugorzędnych. 
Max. 150 słów.) 

 
Celami projektu było upowszechnienie wśród młodzieży zasad bezpiecznego 

korzystania z internetu oraz zwiększenie poziomu wiedzy uczniów i ich rodziców na 
temat możliwości wykorzystanai internetu do pełnego uczestnictwa w życiu 
publicznym, społecznym i gospodarczym. 
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13.  Did you build in internal goals to measure the performance of the project?   If so, 

please describe at what stage of the project and how you measured whether the 
project was moving in the planned direction. Max. 150 words. (Czy stworzyłeś cele 
wewnętrzne do pomiaru stopnia realizacji projektu? Jeśli tak, proszę opisać, na 
jakim etapie realizacji projektu iw jaki sposób mierzyłeś, czy projekt jest realizowany 
zgodnie z planem. Max 150 słów.) 

 
Nie zostały stworzone cele wewnętrzne dla pomiaru stopnia realizacji projektu. 

 
 
14.  Has there been a process evaluation? Who conduced the evaluation (internally or 

externally?) and what where the main results? Max. 300 words. (Czy 
przeprowadzona została ewaluacja procesu? Kto przeprowadził ewaluację i czy było 
to robione wewnętrznie czy zewnętrznie? Jakie były główne wyniki? Max. 300 słów.) 

 
Nie przeprowadzano ewaluacji procesu. 

 
 

15.  Has there been an outcome or impact evaluation? Who conducted the evaluation 
(internally or externally?), which data an evaluation method where used and what 
were main results? Max. 300 words. 
(Czy została przeprowadzona ewaluacja wyniku projektu i skuteczności 
(wewnętrzna lub zewnętrzna)? Które dane o metodach oceny były wykorzystane i 
jakie były główne rezultaty? Max. 300 słów.) 

 
Nie przeprowadzano ewaluacji wyniku i skuteczności projektu. 

 
 

 
III. The project shall, as far as possible, be innovative, involving new methods or new 
approaches.  
(Projekt powinien być innowacyjny i zawierać nowe metody Iub nowe podejścia do 
problemu)  
 
16.  How is the project innovative in its methods and/or approaches? Max. 150  words.  

(W jaki sposób projekt jest innowacyjny w swoich metodach i/lub podejściu? Max. 
150 słów.) 

 
Świętokrzyski projekt jest pierwszym w kraju kompleksowym podejściem do 

spraw bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie. Imponujaca jest skala objętych 
projektem uczniów: 
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IV. The project shall be based on cooperation between partners, where possible.  
(Projekt, w takim stopniu jak to możliwe, powinien opierać się na współpracy z 
partnerami.) 

 
17.  Which partners or stakeholders were involved in the project an what was  their 

involvement? Max. 200 words. 
(Partnerzy lub podmioty, którzy brali udział w projekcie oraz ich zaangażowanie w 
projekt. Max. 200 słów) 

 
Patronat honorowy nad projektem objęli: Marszałek Województwa 
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Świętokrzyskiego, Wojewoda Świętokrzyski, Świętokrzyski Kurator Oświaty. Patronat 
medialny nad projektem sprawowali: Radio Kielce, TVP Kielce, Echo Dnia. Projekt 
współtworzyli: Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach, Świętokrzyskie Centrum 
Dokonalenia Nauczycieli, Urzad Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. 
 
 
V. The project shall be capable of replication in other Member States. (Projekt 
powinien nadawać się do powielenia/wdrożenia w innych państwach członkowskich.) 
 
18.  How and by whom is the project funded? Max. 150 words.  

(Jak i przez kogo projekt jest finansowany? Max. 150 słów.)   
 

W 2011 i 2012 r. finansowanie projektu odbywało się z funduszy Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Od 2013 r. do 2015 r. główne 
wsparcie finansowe projekt zapewniał program sieć „Szerokopasmowa Polski 
Wschodniej – województwo świętokrzyskie” w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. 

 
 

19.  What were the costs of the project in terms of finances, material, infrastructure 
and human resources? Max. 150 words.  
(Jaki był koszt projektu w odniesieniu do finansów, materiału, infrastruktury i 
zasobów ludzkich? Max. 150 słów.) 

  
Projekt powstawał w ramach pracy własnej funkcjonariuszy Komendy 

Wojewódzkiej Policji w Kielcach - naczelnika Wydziału dw. z Cyberprzestępczością 
asp. Dominika Rozdziałowskiego i pracownika Wydziału Prewencji asp. sztab.  Pawła 
Sieczkowskiego, mgr Anny Trawki, kierownik Pracowni Edukacji Informatycznej  
i Multimedialnej ŚCDN oraz pracowników Biura Społeczeństwa Informacyjnego 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego – Jarosława 
Wachowskiego i Tomasza Krawiec.  
 

 
20.  Has a cost-benefit analysis been carried out? If so, describe the analysis, including 

how and by whom it was carried out and list the main findings of the analysis. Max. 
150 words.  
(Czy została przeprowadzona analiza korzyści i kosztów? Jeśli tak, proszę opisać 
analizę, w tym w jaki sposób i przez kogo została przeprowadzona i wymienić 
główne wnioski. Max. 150 słów.)  

 
Nie przeprowadzano analizy korzyści i kosztów. 

 
 

21.  Are there adjustments to be made to the project to ensure a successful  replication 
in another Member State?  
(Czy należy dokonać zmian w projekcie, aby zapewnić pomyślne wdrożenie go w 
innym państwie członkowskim?) 
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Projekt jest uniwersalny, nie wymaga wprowadzania zmian w celu wdrażania  
w innych państwach członkowskich. 
 

 
22.  How is the project relevant for the other Member States? Please explain the 

European dimension of your project.  
(W jaki sposób projekt jest istotny dla innych państw członkowskich? Proszę 
wyjaśnić europejski wymiar projektu.) 
 

  
Zjawisko cyberprzestępczości jest rodzajem przestepczości, na którą w takim 

samym stopniu są narażone dzieci i młodzież we wszystskich państwach 
członkowskich. Dlatego tak samo ważne jest zapobieganie cyberprzestepczości 
poprzez edukowanie młodzieży we  wszystskich państwach członkowskich. Edukacja 
poprzez naukę, dyskusję i zabawę przynosi najlepsze efekty, ponieważ łączy 
przyjemne z pozytecznym. 
 
 
Please provide a short general description of the project (abstract for inclusion in the 
conference booklet – max. 150 words)  
(Proszę przedstawić krótki ogólny opis projektu (streszczenie do umieszczenia w 
broszurze konferencyjnej – max. 150 słów) 
 

Projekt „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze” został zorganizowany po 
raz pierwszy w 2011 r. i od tego czasu miało miejsce w sumie pięć jego edycji. 
Przedsięwzięcie współtworzyła Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach razem  
z Kuratorium Oświaty, Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz 
Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego. Wstępem dla projektu 
było zorganizowanie szkolenia dla ponad 50 policjantów pionu prewencji  
i kryminalnego w celu przygotowania ich do samodzielnego prowadzenia szkoleń dla 
dzieci i młodzieży. Szkolenia przeprowadzone zostały przez pracowników Microsoftu, 
Fundacji Dzieci Niczyje oraz policjantów KWP Kielce i miały za zadanie przygotować 
policjantów do spotkań z młodzieżą szkolną i dziećmi. Kolejnym etapem były 
spotkania funkcjonariuszy Policji z uczniami szkół podstawowych, gimnazjalnych  
i ponadgimnazjalnych na terenie całego województwa świętokrzyskiego w zakresie 
bezpiecznego korzystania z internetu. Spotkania miały za zadanie wyjaśnić młodzieży  
i dzieciom problemy związane z cyberprzemocą, cyberprzestępczością oraz 
odpowiedzialnością prawną nieletnich. Spotkania były organizowane w szkołach, 
które zgłosiły chęć uczestnictwa w projekcie poprzez wysłanie formularza 
zgłoszeniowego do Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Następnym 
etapem było prowadzenie przez nauczycieli lekcji związanych z tematyką 
bezpiecznego serfowania w sieci oraz możliwości wykorzystania internetu do pełnego 
uczestnictwa w życiu publicznym, społecznym i gospodarczym. W końcowym etapie 
ogłoszony został konkurs, w ramach którego uczniowie przygotowywali prace 
plastyczne i multimedialne, związane z tematyką projektu. Rodzaj pracy konkursowej 
zależny był od poziomu edukacyjnego. Na inagurację projektu została zorganizowana 
konferencja podsumowująca realizację przedsięwzięcia, uczniom i nauczycielom 
wręczone zostały nagrody i wyróżnienia. Zaprezentowane zostały prace plastyczne 
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uczniów. 
Co rok system szkoleń odbywa się w podobny sposób, zmieniane są jednak 

tematy konkursu dla uczniów. W 2015 r. istniały 3 kategorie konkursu. Pierwsza 
dedykowana była uczniom klas I-III szkół podstawowych, którzy przygotowywali 
pracę plastyczną, która mogłaby być wykorzystana jako nadruk na koszulkę, druga 
dotyczyła uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, którzy indywidualnie 
przygotowywali folder oraz trzecią tworzyli uczniowie gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych, którzy przygotowywali spot informacyjny. Wszystkie prace 
miały za zadanie promować hasło Dnia Bezpiecznego Internetu 2015: „Razem 
tworzymy lepszy Internet". Na zakończenie projektu została zorganizowana 
konferencja połączona z inauguracją nagrodzonych i wyróżnionych uczniów 
biorących udział w konkursie. W czasie konferencji zaprezentowali się m.in. 
funkcjonariusze KWP Kielce, którzy omówili przejawy cyberprzestępczości oraz skalę 
zjawiska, pracownicy Fundacji Dzieci Niczyje, którzy przedstawili najnowszą kampanię 
społeczną "Przytul Hejtera" czy dr Jakub Takosoglu – Prodziekan Wydziału 
Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki Świętokrzyskiem prezentujący 
fascynujący materiał o temacie Z Ziemi na Marsa. Ciekawą oprawą wydarzenia był 
fakt, iż nagrodzeni laureaci konkursu mieli okazję odebrać nagrody przekazywane 
przez prawdziwego łazika marsjańskiego, a wśród nagród znajdowały się koszulki  
z nadrukiem zwycięskiej pracy plastycznej.  

 
 
 


