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CZĘŚĆ I

1. UTW SGH na rzecz 
bezpieczeństwa seniorów w sieci

Projekt realizowany był w 2021 roku przez 
Uniwersytet Trzeciego Wieku Szkoły Głów-
nej Handlowej w Warszawie, w kilkunastu 
miastach Polski wzbudzając wszędzie duże 
zainteresowanie.

Różnorodność i atrakcyjność form realizacji 
projektu – od kursów trwających cały semestr po-
przez warsztaty w cyklach tematycznych aż do poje-
dynczych wykładów, warsztatów, seminariów, gier 
sytuacyjnych, filmów instruktażowych, porad gru-
powych i indywidualnych, na różnych poziomach 
zaawansowania cyfrowego - mogły usatysfakcjono-
wać każdego. 

Charyzmatyczni wykładowcy i instruktorzy spe-
cjalizujący się w edukacji osób starszych szybko 
przełamywali bariery poznawcze, zyskiwali zaufanie 
i sympatię uczestników, tworząc przyjazny dla osób 
starszych klimat realizacji programu.

Podstawową tezą wynikającą z tego projektu, 
którą autorzy chcieli uzmysłowić jego beneficjen-
tom, to:

Internet –to największy wyna-
lazek ludzkości. Wielka szansa 

ale też nie mniejsze zagrożenia.

2. Zastosowanie internetu
Ma zastosowanie praktycznie wszędzie, a więc 

należy korzystać z wszelkich jego możliwości we-
dług potrzeb ale z dużą dozą ostrożności.

Jak uczy historia, każdy wielki wynalazek wyko-
rzystywany jest przez jednych dla komfortu, dobra 
i rozwoju ludzkości, przez innych - do walki, wyra-
finowanych przestępstw, oszustw, łatwego zarob-
ku, wywierania presji lub posłuszeństwa na innych 
i wielu innych niskich pobudek.
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Internet zdominował całkowicie życie gospodar-
cze i społeczne, obronność, bankowość, lotnictwo, 
komunikację i wiele innych dziedzin. 

Stał się on już nieodłącznym elementem naszego 
życia zawodowego i wielu obszarów życia prywatne-
go. 

 W dobie pandemii bardzo wiele nowych obsza-
rów naszego życia zawodowego i społecznego, w tym 
aktywności edukacyjnych, kulturalnych, obywatel-
skich, a nawet sportowych i towarzyskich przenio-
sło się do internetu, toteż dostęp i znajomość jego 
obsługi i możliwości sprzętowe korzystania z tych 
usług stały się pierwszą potrzebą. 

Do internetu przeniosła się także edukacja na-
szych dzieci i wnuków, a także seniorów, wirtualnie 

zaczęły funkcjonować Uniwersytety Trzeciego Wie-
ku, obiekty kultury i sztuki, filharmonie, kina i tea-
try.

Przez internet bierzemy udział w konferencjach, 
debatach społecznych, odwiedzamy naszych przyja-
ciół przebywających w szpitalach i domach stacjo-
narnej opieki, komunikujemy się z rodziną mieszka-
jącą za granicą, a nawet uczestniczymy w zajęciach 
rehabilitacyjnych, dyskotekach, koncertach i przed-
stawieniach teatralnych. 

Przedstawiamy dalej ciemniejszą stronę interne-
tu, tj. zagrożenia oraz problemy związane z aktyw-
nością ludzi w przestrzeni publicznej wraz z syn-
tetycznymi informacji i poradami, jakich udzielali 
eksperci beneficjentom projektu. 
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 3. Co to jest silne hasło?

 4. Podstawowa zasada korzystania z internetu 
– ochrona przez wirusami
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5.Wielką rewolucję i karierę internet poczynił w bankowości.
 

Większość internautów załatwia sprawy finansowo- bankowe z wykorzysta-
niem internetu, a płatności dokonuje za pomocą kart płatniczych.

Doświadczenia naszych benefiucjentow wskazują, iż zasadne będzie przypomnie-
nie im podstawowych zasad korzystania z bakowości internetowej 
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6. Bankowość Internetowa - 
10 zasad bezpieczeństwa.

1. Dokładnie sprawdzaj treść SMS i po-
wiadomienia z banku przed potwier-
dzeniem transakcji, w szczególności: 
kwotę i rodzaj operacji oraz nr konta do 
przelewu.

2. Nikomu nie udostępniaj swoich da-
nych, m.in. loginu i haseł, pełnego nu-
meru PESEL, danych karty i numeru 
CVV2/CVC2 oraz kodu BLIK – również 
za pomocą komunikatorów. Pamiętaj, 
że pracownik banku nigdy nie poprosi 
Cię o te dane.

3. Nie zakładaj, że widoczna nazwa na-
dawcy e-maila, SMS-a czy połączenia 
telefonicznego jest prawdziwa. Oszu-
ści potrafią podrobić numer telefonu, 
który wyświetla się na Twoim ekranie 
i podszyć się za kogoś z Twojej rodziny, 
grona przyjaciół, policjanta czy bank. 
Jeśli masz wątpliwości, czy dzwoni do 
Ciebie pracownik banku – skontaktuj 
się ze swoim doradcą lub infolinią.

4. Jeżeli e-mail od nadawcy wzbudzi Two-
je wątpliwości, nie otwieraj załączonych 
plików, nie klikaj w linki do logowania 
i nie instaluj żadnych dodatkowych 
aplikacji – dzięki nim oszust zyska do-
stęp do twojego urządzenia oraz dane 
do logowania. Bank nigdy nie będzie 
wymagał od Ciebie takich operacji.

5. Sprawdzaj adresy stron www, na któ-
rych się logujesz, a także ich certyfikaty 
bezpieczeństwa.

6. Regularnie aktualizuj urządzenia 
i oprogramowanie na komputerze i te-
lefonie (system, aplikacje, przeglądar-
kę, antywirusy).

7. Twórz skomplikowane hasła, które 
będą trudne do odgadnięcia przez in-
nych.

8. Nie używaj tego samego hasła do róż-
nych kont oraz nie zapisuj haseł na 
kartkach ani w plikach na kompute-
rze. Zamiast funkcji ‘zapamiętaj hasło’ 
w przeglądarce internetowej, która nie 
jest w pełni bezpieczna, używaj nieza-
leżnych managerów haseł o silniejszych 
algorytmach szyfrowania.

9.  Nie loguj się do serwisu internetowe-
go i aplikacji mobilnej przez publiczne, 
niezabezpieczone Wi-Fi ani na urzą-
dzeniach publicznie dostępnych np. 
w kafejkach, hotelach.

10. Nie podłączaj zewnętrznych nośników 
danych do swojego urządzenia, jeśli nie 
masz pewności co do ich bezpieczeń-
stwa.

  |  CYBERBEZPIECZEŃSTWO W SIECI

CYBERBEZPIECZEŃSTWO W SIECI

4



OSTREZEŻENIA!!!

7. Wirtualny portfel - dostęp do 
pieniędzy na całym świecie
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8. Zakupy w sieci – powszechne 
jak nigdy dotychczas

Zakupy w sieci z każdym rokiem przyciągają 
i przekonują coraz większą grupę internautów. 
Ich przewagą nad tradycyjnym kupowaniem 
jest bardzo szeroki wybór produktów, które nie 
zawsze są dostępne w sklepach stacjonarnych, 
a także możliwość robienia zakupów przez całą 
dobę. Kto kupuje w sieci? Wśród klientów są 
osoby mieszkające w całym kraju, zarówno mło-
de, jak i starsze. Naprzeciw oczekiwaniom klien-
tów wychodzą platformy skupiające w jednym 
miejscu wiele marek. Przykładem jest Program 
PAYBACK, który umożliwia zbieranie punktów 
w slepach online, a następnie wymianę ich na 
atrakcyjne nagrody.

9. Zasady bezpiecznych 
zakupów w internecie

Pomimo iż zakupy przez internet cieszą się co-
raz większym zaufaniem, szybko rozwijająca się 
branża e-commerce przyciąga również nieuczci-
wych sprzedawców. Jak nie dać się oszukać i bez-
piecznie robić zakupy w sieci? 

Przede wszystkim nigdy 
nie trać czujności i stosuj 

się do kilku zasad.
1. Sprawdź wiarygodność sklepu internetowego 

– przed dokonaniem zamówienia w sklepie, 
którego nie znasz, zweryfikuj jego autentycz-
ność. Poszukaj opinii w sieci. Twoją czujność 
powinno wzbudzić istnienie tylko pozytyw-
nych opinii na temat sklepu lub brak komen-
tarzy. Sprawdź, czy na stronie sklepu jest po-

dany NIP, REGON lub KRS. Jeśli tak, dane te 
zweryfikuj w krajowym rejestrze. Sprzedaw-
ca lub sklep, który nie podaje tych informacji, 
wzbudza podejrzenia.

2. Zawsze czytaj regulamin sklepu – zasady za-
kupu, zwrotu produktów lub ewentualnych 
reklamacji są bardzo istotne. Regulamin 
sklepu to najważniejsze informacje, w któ-
rych sprzedawca zawarł twoje prawa, dlatego 
zapoznaj się z nimi, aby uniknąć nieporozu-
mień. Zwróć uwagę, czy firma stosuje zasadę 
drobnego druczku, który jest niemożliwy do 
odczytania nawet po powiększeniu.

3. Zwróć uwagę na certyfikaty – odznaczenia, 
jakimi szczyci się dany sklep lub sprzedawca 
nie tylko wzbudzają zaufanie klientów, lecz 
także są potwierdzeniem wysokiego standar-
du usług. Gdzie ich szukać? Najczęściej znaj-
dują się na dole strony. Upewnij się, czy cer-
tyfikaty są podlinkowane. Niestety nieuczciwi 
sprzedawcy wykorzystują je do podniesienia 
wiarygodności swoich usług, wklejając od-
znaczenia na swoje strony. W przypadku nie-
uczciwych ofert certyfikat nie będzie przekie-
rowywał do strony z oficjalnym dokumentem. 
Do najpopularniejszych odznaczeń należą: 
Dobra Marka, certyfikat serwisu money.pl, 
Trusted Shops, Euro Label, Rzetelna Firma, 
Słucham Swoich Klientów, Laur Konsumen-
ta. Przykłady certyfikatów i tego, jak powin-
ny wyglądać na rzetelnej stronie, znajdziesz 
u partnerów Programu PAYBACK takich jak 
m.in. denley.pl, endo.pl oraz eobuwie.pl.

4. Dokładnie przyjrzyj się jakości opisów pro-
duktów – szczególnie dotyczy to wszelkich 
aukcji, gdzie wśród ofert mogą znaleźć się 
opisy z błędami lub niezawierające wszyst-
kich istotnych informacji (np. rozmiary, ro-
dzaj materiału). Unikaj sprzedawców, którzy 
posługują się bardzo niskiej jakości zdjęcia-
mi. Podejrzenie powinny zwrócić również 
oferty, w których słabej jakości opis jest nie-
adekwatny do wyjątkowo bardzo dobrego 
(często nienaturalnego) zdjęcia. Jeśli chcesz 
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dokonać zakupu u osoby prywatnej, wybierz 
sprawdzony portal aukcyjny, który bierze od-
powiedzialność za osoby prowadzące na nim 
sprzedaż.

5. Dbaj o swoje dane osobowe – czytając re-
gulamin lub wszelkie dodatkowe dokumen-
ty (zgody marketingowe), zwróć uwagę, kto 
jest administratorem twoich danych i w jaki 
sposób będą one przechowywane. Nie mu-
sisz wyrażać zgody na subskrypcję newslet-
tera. Pamiętaj też, że zgodnie z RODO każ-
demu przysługuje pełne prawo do żądania 
usunięcia danych osobowych z bazy klientów 
danego sklepu. Posiadając konto logowania 
w danym sklepie, powinieneś mieć dostęp 
do historii swoich zakupów. Przykładem do-
brej organizacji konta użytkownika są m.in. 
sklepy z elektroniką, takie jak RTV Euro AGD 
i Media Expert, będące partnerami Progra-
mu.

6. Bezpieczne zakupy a szyfrowanie strony 
WWW. Certyfikat szyfrowania strony SSL 
to jedna z najważniejszych rzeczy, na które 
powinieneś zwrócić uwagę, zwłaszcza jeśli 
zamierzasz po raz pierwszy dokonać zaku-
pów w wybranym sklepie. Sklep internetowy 
powinien zagwarantować swoim klientom 
maksymalną ochronę danych osobowych, 
zwłaszcza danych karty płatniczej. Certyfikat 
SSL stanowi potwierdzenie, że nawet sama 
wizyta na stronie WWW danego sklepu jest 
bezpieczna, a transmisja danych całkowicie 
poufna. Jak sprawdzić, czy sklep ma szyfro-
wanie SSL? Adres witryny powinien zaczynać 
się od https, a nie http. Zwróć uwagę na adres 
witryny PAYBACK oraz adres naszego skle-
pu z nagrodami, zauważysz że przed adre-
sem WWW pojawił się symbol zablokowanej 
kłódki – to potwierdzenie bezpiecznego po-
łączenia, które zapewnia nasza strona oraz 
sklep.

7. Bezpieczne płatności w internecie

Zakupy online oferują wiele metod płatności, 
które różnią się od siebie czasem księgowania prze-
lewu i danymi, które musisz podać w celu dokona-
nia transakcji.

Szybkie przelewy typu pay-by-link:

To jedna z popularniejszych i bezpieczniejszych 
metod płatności. Wybierając opcję szybkiego prze-
lewu, zostaniesz przekierowany na stronę operatora 
transakcji. Po wybraniu ikony swojego banku i zalo-
gowaniu się na konto zostaniesz przekierowany do 
zakładki z wypełnionym już przelewem. Po zatwier-
dzeniu płatności sprzedawca w ciągu maksymalnie 
5 minut dostanie informację o dokonanej transakcji.

Płatność kartą płatniczą:

Metoda ta ma zarówno wielu zwolenników, jak 
i przeciwników, gdyż wymaga wprowadzenia do 
okna płatności swoich danych osobowych oraz nu-
meru karty wraz z jej trzycyfrowym kodem. Decydu-
jąc się na tego typu płatność, upewnij się, że opera-
tor wprowadza dodatkowe zabezpieczenia przez np. 
potwierdzenie płatności SMS-em.

Tradycyjny przelew bankowy:

To najstarsza metoda płatności online, która 
wciąż cieszy się bardzo dużym zaufaniem wśród 
użytkowników. Proces księgowania przelewu za-
zwyczaj trwa do 24 h.

Nowoczesne metody płatności: 

Od pewnego czasu możliwości płacenia za zaku-
py online zwiększają się. Powstaje coraz więcej cie-
kawych rozwiązań, takich jak: Selfie Pay, czy elek-
troniczny porfel zwany E-walletem.

W PAYBACK punkty możesz wymienić na vou-
chery do wielu sklepów

Czy płatności kartą w internecie są bez-
pieczne?

Tak, gdyż według prawnych regulacji krajowych 
i międzynarodowych systemy bankowe zobowiąza-
ne
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CZĘŚĆ II
1. Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni
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Media społecznościowe zmieniły naszą codzien-
ność, a także znacząco wpłynęły na nasze relacje 
z innymi ludźmi i postrzeganie samych siebie. Czy 
social media przyniosły jednak tylko pozytywne 
skutki? Czy korzystanie z nich wiąże się z jakimiś 
zagrożeniami? 

Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, Tik-
Tok...

Media społecznościowe 
a ogólne zagrożenia

Social media mogą być źródłem różnych niebez-
pieczeństw. Po pierwsze, nigdy nie wiemy kto znaj-
duje się po drugiej stronie. Wystarczy założyć fikcyj-
ne konto, podać nieprawdziwe dane i dodać dowolne 
zdjęcie znalezione w Internecie. Niektóre portale 
(np. Facebook) próbują to kontrolować – jeśli serwis 
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uzna nasze dane za fałszywe, zablokuje konto i na-
każe nam przesłanie kopii dokumentu potwierdzają-
cego tożsamość. Przy takiej ilości użytkowników jest 
to jednak walka z wiatrakami i często zanim admini-
stratorzy namierzą taką osobę, mogą zostać już wy-
rządzone realne szkody. Takie konta są szczególnym 
zagrożeniem dla dzieci – internetowe relacje mogą 
mieć przecież negatywne skutki nie tylko w wirtual-
nej rzeczywistości, ale i realnym życiu.

Wspólnie z mediami społecznościowymi pojawi-
ło się również zjawisko cyberprzemocy, czyli nęka-
nia w Internecie. Może to być zarówno przedłużenie 
zastraszania w realnym życiu, jak i prześladowanie 
przez nieznaną nam osobę. Cyberbullying może po-
legać m.in. na pisaniu negatywnych komentarzy na 
temat ofiary w mediach społecznościowych, nękaniu 
zastraszającymi wiadomościami czy nawet tworze-
niu ośmieszających stron internetowych. Ofiarami 
i sprawcami cyberprzemocy najczęściej są nastolat-
kowie i niestety, co jakiś czas słyszy się o tragicznych 
skutkach tego zjawiska.

Media społecznościowe 
– skutki społeczne

Ryzyko związane z korzystaniem z social me-
dia dotyczy także konsekwencji psychologiczno-
-społecznych. Ten typ mediów odcisnął swoje pięt-
no przede wszystkim na relacjach międzyludzkich, 
doprowadzając do ich znacznego zaniku. Rozmowy 
przez Internet są łatwiejsze, bo zapewniają pewną 
barierę, możliwość ukrycia swoich uczuć i dokład-
nego przemyślenia odpowiedzi. Jest to też zwią-
zane z kolejnym skutkiem – komunikacja w sieci 
umożliwia nieustanne kreowanie swojego wizerun-
ku. O wiele łatwiej stać się popularnym i lubianym 
w sieci niż w realnym życiu – wystarczy odpisać 
w zabawny (ale dokładnie przemyślany) sposób, 
opublikować śmieszny filmik i dodawać zdjęcia pre-
zentujące jedynie najciekawsze momenty z naszego 
życia.

Ponadto media społecznościowe mają ogromny 
wpływ na naszą samoocenę. To, co myślimy o so-
bie i jak się czujemy, uzależniamy od ilości “lajków” 
pod zdjęciem. Internetowe społeczności mają au-
tentyczny wpływ na to jak postrzegamy samych sie-
bie – do tego stopnia, że wielu z nas nie jest w stanie 
powiedzieć pozytywnych rzeczy o swoim wyglądzie 
i swoim życiu! Wynika to z faktu, że w mediach spo-
łecznościowych jesteśmy podziwiani i lubiani na 

o wiele większą skalę, więc niedocenienie boli jesz-
cze bardziej.

Media społecznościowe 
– bezpieczeństwo

Pamiętajmy, że to od nas w dużej części zależy 
jakie informacje uzyskają inni internauci. Korzy-
stajmy z opcji “ustawienia prywatności” – ustalmy 
co mogą zobaczyć nasi znajomi, a co będzie dostęp-
ne dla wszystkich. Przed publikacją najlepiej zadać 
sobie pytanie: “Czy chcę, żeby dane grono osób to 
zobaczyło? Czy może to mieć dla mnie jakieś nega-
tywne skutki?”. Szczególnie chrońmy takie informa-
cje jak kwestie finansowe, miejsce zamieszkania czy 
zdjęcia i filmy pokazujące dzieci.

Warto mieć również świadomość, że to, co pub-
likujemy na naszym profilu może mieć realne kon-
sekwencje – coraz częściej jesteśmy sprawdzani 
w sieci przez rekruterów, pracodawców czy wierzy-
cieli. Treści opublikowane na naszym profilu mogą 
służyć do sprawdzenia zasadności naszego zwolnie-
nia lekarskiego czy podjęcia decyzji o przyjęciu nas 
do pracy oraz zachęcić złodzieja do splądrowania 
mieszkania jeżeli pokazujemy że jesteśmy na zagra-
nicznej wycieczce.

Jak widać media społecznościowe nie tylko za-
pewniają nam stałą komunikację z bliskimi i umoż-
liwiają odnowienie starych znajomości, ale mogą 
być także źródłem rozmaitych zagrożeń. Pomimo 
tego media społecznościowe stały się niemalże nie-
odłącznym elementem codzienności i wielu z nas 
nie wyobraża sobie, że miałoby z nich zrezygnować, 
nawet dla własnego bezpieczeństwa.

3. Phishing 
Zespół reagowania na incydenty cyberbezpie-

czeństwa - CSIRT NASK – zarejestrował w 2019 
roku 6484 incydentów, wśród których 4100 było 
atakami typu "fraud", czyli oszustw internetowych. 
Do oszustw w cyberprzestrzeni wykorzystywane są 
przede wszystkim ataki typu phishing! 

Co kryje się za pojęciem PHISHING?

Phishing to jeden z najpopularniejszych typów 
ataków opartych o wiadomości e-mail lub SMS. 
Wykorzystuje inżynierię społeczną, czyli technikę 
polegającą na tym, że przestępcy internetowi pró-
bują Cię oszukać i spowodować, abyś podjął dzia-
łanie zgodnie z ich zamierzeniami. Cyberprzestępcy 
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podszywając się m.in. pod firmy kurierskie, urzędy 
administracji, operatorów telekomunikacyjnych, 
czy nawet naszych znajomych, starają się wyłudzić 
nasze dane do logowania np. do kont bankowych 
lub używanych przez nas kont społecznościowych, 
czy systemów biznesowych. 

Nazwa phishing budzi dźwiękowe skojarzenia 
z fishingiem – czyli łowieniem ryb. Przestępcy, po-
dobnie jak wędkarze, stosują bowiem odpowied-
nio przygotowaną „przynętę”. Do tego wykorzystu-
ją najczęściej sfałszowane e-maile i SMS-y. Coraz 
częściej oszuści działają także za pośrednictwem 

komunikatorów i portali społecznościowych (np. 
poprzez „metodę na BLIKa”).  

Wiadomości phishingowe są tak przygotowywa-
ne przez cyberprzestępców, aby wyglądały na au-
tentyczne, ale w rzeczywistości są fałszywe. Mogą 
próbować skłonić Cię do ujawnienia poufnych infor-
macji, zawierać link do strony internetowej rozprze-
strzeniającej szkodliwe oprogramowanie (często 
przestępcy używają podobnych do autentycznych 
nazw witryn) lub mieć zainfekowany załącznik.  
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Szczególnym rodzajem phishingu – zdecydowa-
nie bardziej niebezpiecznym – jest tzw. spear-phi-
shing, czyli ukierunkowany na KONKRETNEGO 
adresata atak, mający na celu wywarcie określonego 
wpływu lub wymuszenie działania w stosunku do 
odbiorcy. Przestępcy mogą podszywać się pod na-
szych partnerów biznesowych, z którymi współpra-
cujmy, a wiadomość może być spersonalizowana, 
tzn. bezpośrednio odwoływać się do naszych relacji. 
Taki typ ataku jest często poprzedzony dokładnym 
rozpoznaniem przez atakującego naszej firmy, urzę-
du lub dostępnych o nas danych w mediach społecz-
nościowych. 

Jak radzić sobie z fałszywymi 
wiadomościami? 

Jeśli nie kliknąłeś w żaden link w wiadomości  
e-mail, to dobrze.  

Dopóki nie masz pewności, że nadawca jest 
prawdziwy, nie powinieneś klikać w żadne linki 
ani na nie odpowiadać. W wiadomościach SMS lub 
mailach często wykorzystywane są tzw. tiny-URL, 
czyli skrócone adresy stron internetowych. Stąd też 
zalecamy zwracanie szczególnej uwagi na nazwy 
stron internetowych, które przesyłane są w podej-
rzanych mailach czy SMSach np. zamiast www.al-
legro.pl wykorzystywany może być fałszywy adres 
www.allegrosklep.online itp. 

Następną rzeczą jest ustalenie, czy wiadomość e-
-mail jest autentyczna i nie jest oszustwem. 

Jak rozpoznać 
e-mail wyłudzający informacje?  

Wiele wiadomości phishingowych ma niepo-
prawną gramatykę, interpunkcję, pisownię, czy też 
bak jest polskich znaków diakrytycznych np. nie 
używa się „ą”, „ę” itd. 

Sprawdź, czy mail pochodzi z organizacji, na któ-
rą powołuje się nadawca. Często adres mailowy na-
dawcy jest zupełnie niewiarygodny, czy też nie jest 
tożsamy np. z podpisem pod treścią maila. 

Oceń, czy wygląd i ogólna jakość e-maila może 
pochodzić z organizacji / firmy, od której powinna 
pochodzić taka wiadomość np. użyte logotypy, stop-
ki z danymi nadawcy itd. 

Sprawdź, czy e-mail jest adresowany do Cie-
bie z imienia i nazwiska, czy odnosi się do „cenio-
nego klienta”, „przyjaciela” lub „współpracowni-
ka”? Może to oznaczać, że nadawca tak naprawdę 
cię nie zna i że jest to część oszustwa typu phishing.  

Sprawdź, czy e-mail zawiera ukryte zagrożenie, 
które wymaga natychmiastowego działania? Bądź 
podejrzliwy w stosunku do słów typu „wyślij te dane 
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w ciągu 24 godzin” lub „padłeś ofiarą przestępstwa, 
kliknij tutaj natychmiast”.  

Spójrz na nazwę nadawcy, czy wygląda na praw-
dziwą, czy może tylko naśladuje kogoś, kogo znasz.   

Jeśli wiadomość brzmi zbyt dobrze, aby mo-
gła być prawdziwa, prawdopodobnie nie jest ona 
prawdziwa. Jest mało prawdopodobne, aby ktoś 
chciał Ci dać pieniądze lub dostęp do tajnej części 
Internetu.  

Twój bank lub jakakolwiek inna instytucja nigdy 
nie powinna prosić Cię o podanie w wiadomości e-
-mail danych osobowych.   

Urzędy administracji publicznej nigdy nie proszą 
Cię przy pomocy SMS, czy maili o dopłatę do szcze-
pionki, czy uregulowanie należności podatkowych. 

Sprawdź wszelkie polecenia lub pytania w wiado-
mości e-mail na przykład dzwoniąc do banku z py-
taniem czy rzeczywiście wysłana została do Ciebie 
taka wiadomość lub wyszukaj w wyszukiwarce Go-
ogle (lub podobnej) wybrane słowa użyte w wiado-
mości e-mail.  

Zwracaj uwagę na linki przekazywane również 
między znajomymi, sprawdź czy link faktycznie 
prowadzi do właściwej strony. Coraz częściej prze-
stępcy uzyskując w nielegalny sposób kontrolę nad 
naszymi kontami społecznościowymi podszywają 
się pod naszych znajomych i rodzinę. 

Uważaj na skrócone linki, jeśli nie masz pewno-
ści, dokąd poprowadzi Cię link, najedź wskaźnikiem 
myszy na link (nie klikaj), a na dole przeglądarki zo-
stanie wyświetlony pełen adres linku. 

Jeśli zauważysz podejrzanego e-maila, oznacz 
go w skrzynce odbiorczej jako spam lub wiadomo-
ści śmieci lub podejrzany. Spowoduje to usunięcie 
go ze skrzynki odbiorczej, a także poinformowanie 
dostawcy poczty e-mail, że zidentyfikowałeś go jako 
potencjalnie niebezpieczny. 

Do kogo i jak zgłaszać 
podejrzenie phishingu? 

Zgłaszanie phishingu jest niezwykle proste i in-
tuicyjne. Po prostu wejdź na stronę internetową ze-
społu reagowania na incydenty komputerowe CERT 
Polska https://incydent.cert.pl/, wypełnij krót-

ki formularz online, dołącz podejrzaną wiadomość 
i wyślij. 

Jeśli masz uzasadnione podejrzenie, że jesteś 
ofiarą oszustwa lub wykryłaś/eś podejrzenie oszu-
stwa, zgłoś niezwłocznie ten fakt także Policji lub do 
prokuratury! 

4. Otrzymałeś gigantyczny 
spadek!!!

Taka wiadomość może zelektryzować każdego. 

Zagraniczna kancelaria powiadamia Cię, że w ja-
kimś egzotycznym kraju zmarł bezpotomnie majęt-
ny człowiek o tym samym co Twoje nazwisku. 

Poszukuje ona krewnych zmarłego, którzy by 
przejęli gigantyczne pieniądze po zmarłym. Dla 
uwiarygodnienia dobrych zamiarów przesyła skan 
aktu zgonu, widoki luksusowych rezydencji itp.

Zaczyna się niewinnie i wielce obiecująco. Na-
dawca bardzo umiejętnie, stopniowo podnosi tem-
peraturę korespondencji i gra na emocjach.

Później podajesz na jego kolejne żądania coraz 
więcej danych wrażliwych o sobie i rodzinie, pono-
sisz koszty zagranicznych pełnomocnictw i kosztów 
operacyjnych kancelarii, która z poświęceniem wal-
czy o Twój spadek.

Ponosisz koszty uwiarygodniania dokumentów, 
weryfikacji wiarygodności innych osób o tym sa-
mym nazwisku, które zgłosiły się po spadek i sto in-
nych na razie drobnych kosztów.

Później podajesz konto bankowe, na które już, 
już ma wpłynąć ogromny przelew.

W finale kontakt się urywa, a Ty podliczasz, że 
w ciągu kilku miesięcy poniosłeś w sumie kilka, 
a czasem kilkadziesiąt tysięcy kosztów, a ponad-
to z konta zniknęły wszystkie ciężko zarobione 
oszczędności.

5.Stalking 
Zjawisko stalkingu polega na tym, że sprawca 

podejmuje względem nas szereg różnych zacho-
wań, które z uwagi na swą uporczywość bądź formę 
wywołują w nas poczucie zagrożenia. Elementami, 
które obligatoryjnie łączą się z tym zjawiskiem są: 
poczucie zagrożenia czy osaczenia przez osobę, któ-
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ra doświadcza tego zjawiska oraz powtarzalność 
dręczących zachowań występujących w dłuższym 
okresie. 

Zachowania takie jak seria głuchych telefonów, 
wysyłanie dużej ilości sms-ów można poczytywać 
jako stalking telefoniczny. Inne zachowania jak np. 
zasypywanie ofiar niechcianymi wiadomościami e-
-mail, prywatnymi wiadomościami na portalach 
społecznościowych czy prywatnych komunikato-
rach świadczyć może o stalkingu interentowym. 
Natomiast podejmowanie przez sprawcę działań 
mających na celu destabilizację życia zawodowego 
poprzez rozpowszechnianie nieprawdziwych infor-
macji, utrudnianie codziennej pracy można kwalifi-
kować jako stalking w pracy. Poza wskazanymi za-
chowaniami działania takie jak: nękanie, grożenie, 
nagabywanie, śledzenie czy szantażowanie, robienie 
niechcianych zdjęć czy filmików są kwalifikowane 
również jako stalking. Ważnym jest iż dane zacho-
wania można określać jako stalking jeśli występują 
przez co najmniej 30 dni i ma miejsce co najmniej 10 
czynów w ciągu 30 dni.

Zachowanie sprawcy jest znamienne skutkiem. 
Ma ono wzbudzać u osoby prześladowanej uzasad-
nione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istot-
nie naruszać jej prywatność. Prywatność w rozu-
mieniu art. 190a § 1 Kodeksu karnego można zatem 
postrzegać w aspekcie życia prywatnego, rodzinnego, 
nienaruszalności mieszkania, tajemnicy korespon-
dencji, czy też ochrony informacji dotyczących danej 
osoby. Oczywiście nie każde naruszenie prywatności 
będzie wyczerpywało znamiona art. 190a § 1 Kodeksu 
karnego. Dla pociągnięcia sprawcy do odpowiedzial-
ności karnej konieczne jest m.in. wykazanie, iż jest 
ono następstwem uporczywego nękania. Alterna-
tywnym skutkiem działania sprawcy jest wzbudzenie 
u pokrzywdzonego poczucia zagrożenia. Musi być 
ono uzasadnione okolicznościami charakteryzujący-
mi zachowanie sprawcy. Chodzi więc o zobiektywizo-
waną ocenę, a nie wyłącznie subiektywne odczucie po 
stronie pokrzywdzonego. 

Przesłanką odpowiedzialności jest w tym przy-
padku poczucie zagrożenia, jakie powstałoby w da-
nych okolicznościach u przeciętnej, racjonalnie my-
ślącej osoby.

Osoba narażona na ataki stalkera ponosić może 
różnego rodzaju straty w wielu płaszczyznach życia, 
począwszy od typowych strat materialnych (niszcze-
nie czyjegoś mienia), destabilizacji życia zawodowe-

go (silna potrzeba zmiany miejsca zatrudnienia), po-
przez negatywny wpływ na stan psychiki (stres, lęki, 
nerwice, napięcie, poczucie zagrożenia), ostatecznie 
stalking może prowadzić do przemocy seksualnej czy 
wywołania u ofiary różnego rodzaju uzależnień, my-
śli samobójczych. 

Bardzo istotnym elementem pociągnięcia do od-
powiedzialności takiej osoby jest zbieranie wszelkich 
dowodów – gromadzenie maili, listów, smsów, zdjęć 
czy też screenshotów. Zabezpieczenie tego rodzaju 
dowodów pomoże nam w sytuacji, gdy sprawa znaj-
dzie swój finał w sądzie. Zatem warto każdy epizod 
nękania nas zgłaszać na Policji, choćby dla samego 
wykonania przez funkcjonariusza notatki urzędowej 
z takiego zgłoszenia. Pamiętać należy, że przestęp-
stwo to ścigane jest na wniosek pokrzywdzonego.

Samo przestępstwo tzw. stalkingu zostało wpro-
wadzone do systemu prawa karnego ustawą z dnia 
25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny. 
Przestępstwo to godzi w szereg dóbr prawnych, ta-
kich jak: wolność od zastraszania, prawo do prywat-
ności i życia własnym życiem, układanym według 
własnej woli. W Polsce regulacje prawne odnoszące 
się do zagadnienia stalkingu zawarte są w art. 190a § 
1 Kodeksu karnego, który stanowi: "Kto przez upor-
czywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej 
wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczu-
cie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, 
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3". Zatem 
swoich praw możemy dochodzić na drodze sądowej 
ponieważ takie czyny są karane.

6. Portale randkowe 
Na przestrzeni ostatnich dwóch dekad, wraz 

z postępem technologicznym, przeniesienie wielu 
aspektów naszego życia w sferę wirtualną stało się 
rzeczą naturalną. 

Świat online otwiera przed nami łatwy i szybki 
dostęp nie tylko do informacji, ale także większości 
usług, z którymi mamy do czynienia. Nie jest już ni-
czym zaskakującym fakt robienia codziennych zaku-
pów online, wirtualnej wizyty u lekarza, czy otwarcia 
i zarządzania kontem bankowym. Wszystko to dzieje 
się każdego dnia, bez potrzeby osobistego stawienia 
się na wizytę i bez konieczności wychodzenia z domu. 

Na skutek rozwoju technologii oraz cyfryzacji, 
naturalną kwestią stało się także posiadanie kont 
na licznych portalach i obecność w social mediach. 
Stało się to w pewnym sensie częścią naszej tożsa-
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mości online. Internet otworzył nam bowiem moż-
liwość zawarcia nowych znajomości, udzielania się 
w wybranych społecznościach, czy nawet zawiera-
nia związków. 

Powołując się na statystyki z 2020 roku, przecięt-
ny użytkownik posiada konta na 8.8 platformach 
internetowych. To zauważalna różnica, porównu-
jąc statystyki z 2014 roku – wtedy szacowało się, że 
jedna osoba posiadała konto na średnio 4.8 plat-
formach. Te dane nie wykluczają oczywiście portali 
oraz aplikacji randkowych. 

W 2020 roku, serwisy randkowe odnotowały 
obecność 270 milionów aktywnych użytkowników. 
To różnica prawie 100 milionów nowych użytkowni-
ków w porównaniu z rokiem 2015 – z serwisów rand-
kowych online korzystało wtedy 185 milionów osób. 

Niestety, kwestią, która wydawała się być nie-
unikniona, jest fakt, iż wraz ze wzrostem liczby użyt-
kowników portali randkowych, wciąż wzrasta także 
liczba popełnianych przestępstw. Nie są to jednak 
tylko cyberprzestępstwa, ale także te oszustwa, któ-
rych początek znaleźć można w świecie wirtualnym, 
a które z czasem przenoszą się do świata realnego. 

Jakie zagrożenia niesie ze 
sobą randkowanie online? 

W Polsce najpopularniejszymi serwisami rand-
kowymi jest aplikacja Tinder oraz Badoo a także 
serwis Sympatia.pl

Jednym z najczęstszych oszustw, jakich dopusz-
czają się użytkownicy portali i aplikacji randko-
wych, jest catfishing. Catfishing polega na stworze-
niu przez użytkownika fałszywej tożsamości (bądź 
podszycia się pod istniejąca już osobę) w celu korzy-
stania z mediów społecznościowych i nawiązywania 
znajomości. Praktyka ta charakteryzuje się posługi-
waniem się zdjęciami innej osoby, używaniem fał-
szywych danych oraz kreowaniem fałszywego obra-
zu swojej osoby w celu zdobycia sympatii i zaufania 
ofiary. 

I, choć catfishing może wydawać się mało szkod-
liwym oszustwem, często jest podstawą do działań 
o wiele bardziej poważnych w skutkach, takich jak 
– na przykład – wyłudzenia matrymonialne. 

Wyłudzenia matrymonialne są jednym z naj-
częściej występujących przestępstw powiązanych 

z użytkowaniem stron i aplikacji randkowych. Dane 
udostępnione przez FBI w 2019 roku wykazały, iż 
na przestrzeni lat 2016-2019 tylko na terenie USA 
i Kanady, ofiary przestępstw wyłudzeń powiązanych 
z randkowaniem online, straciły niemal miliard do-
larów. Tylko na Florydzie w 2019 roku, straty ofiar 
wyniosły 13 milionów dolarów. 

Kolejną formą catfishingu jest praktyka, która 
polega na stworzeniu przez użytkownika fałszywe-
go profilu na darmowym portalu randkowym w celu 
wzbudzenia zainteresowania określonej liczby (za-
zwyczaj starszych) użytkowników. Następnie, prze-
kierowani zostają oni na serwis bądź numer telefo-
nu, który okazuje się być płatną usługą premium. . 

Brak weryfikacji tożsamości prowadzić może też 
do przestępstw w życiu realnym 

W przypadku fałszowania tożsamości czy wyłu-
dzeń, działania te zazwyczaj pozostają w sferze wir-
tualnej i uważane są za cyberprzestępstwa. 

Należy jednak pamiętać, iż korzystanie z plat-
form randkowych, pomimo swoich zalet i funkcjo-
nalności w obecnych czasach, może także nieść za 
sobą ryzyko i zagrożenie w realnym życiu. Jest to 
ważne zwłaszcza w przypadku, kiedy użytkownicy 
serwisów nie są w żaden sposób weryfikowani.

Statystki wskazują, iż na przestrzeni ostatnich lat, 
wraz ze wzrostem popularności aplikacji randkowych, 
wzrosła także liczba przestępstw na tle seksualnym. 

Aplikacje pozwalające na anonimowe nawiązy-
wanie znajomości stały się dla przestępców środo-
wiskiem, który daje im stosunkowo łatwy dostęp do 
osób, które w następstwie ich działań mogą stać się 
ich ofiarami. 

Patrząc jednak na statystyki, warto także pamię-
tać, iż są to tylko i wyłącznie przypadki, które zo-
stały oficjalnie zgłoszone przez ofiary. Szacuje się, 
iż ofiar przestępstw powiązanych ze znajomościami 
zawartymi na platformach randkowych, jest znacz-
nie więcej. 

Dzisiejsze portale randkowe, 
a weryfikacja tożsamości 

Jeśli chodzi o weryfikację tożsamości użytkowni-
ków portali randkowych, aplikacje takie jak Tinder czy 
Bumble umożliwiły opcję “zweryfikowania” swojego 
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profilu. Jest to jednak proces dobrowolny.. Jedynym 
wyjątkiem są konta łamiące regulamin lub zgłoszone 
przez innych użytkowników – wtedy weryfikacja jest 
od nich wymagana, aby nadal korzystać mogli z usług 
aplikacji. Proces weryfikacji stworzony został, aby wy-
eliminować używanie fałszywych zdjęć przez użytkow-
ników i tym samym zmniejszenie ryzyka oszustwa.

Aby zminimalizować ryzyko oszustwa, aplikacja 
losowo wybiera dla weryfikującego się użytkownika 
jeden z wygenerowanych gestów, który powinien 
zostać przez użytkownika odzwierciedlony na zdję-
ciu wysłanym w celu weryfikacji. Zadania polegają 
na przykład na uniesieniu dłoni, czy ułożeniu pal-
ców w specyficzny sposób. Następnie, w przeciągu 
kilkunastu minut, zdjęcie weryfikowane jest przez 
operatora. 

Mimo, iż jest to krok w dobrym kierunku, który 
pozwala na eliminację osób posługujących się cu-
dzymi zdjęciami, wciąż nie jest to rozwiązanie wery-
fikujące tożsamość użytkowników w stu procentach. 
Osoby te bowiem mogą nadal posługiwać się fałszy-
wymi danymi i kontynuować działania związane 
z działalnością przestępczą lub zagrażające innym 
użytkownikom niemal anonimowo. 

Jak weryfikacja tożsamości 
może zmienić korzystanie 
z aplikacji randkowych?

Poczucie anonimowości, dla oszustów i ludzi 
związanych z działalnością przestępczą, otwiera 
przed nimi nowe możliwości. Brak powiązania z ich 
prawdziwą tożsamością daje poczucie większej swo-
body w dopuszczaniu się czynów nielegalnych bądź 
niebezpiecznych. 

Zjawisko to mogłoby zostać zredukowane w szyb-
ki i prosty sposób, poprzez wprowadzenie obowiąz-
kowej weryfikacji tożsamości. Oznaczałoby to, iż 
każdy krok podejmowany na stronach i aplikacjach 
randkowych online byłby bezpośrednio powiązany 
z prawdziwą tożsamością konkretnej osoby i w bar-
dziej oczywisty sposób przypominałoby o konse-
kwencjach tych czynów. 

Ponadto, ważną do poruszenia kwestią jest tak-
że weryfikacja wieku użytkowników aplikacji i stron 
randkowych. Weryfikacja wieku w prosty sposób 
mogłaby wpłynąć na zmniejszenie zagrożenia wo-
bec osób młodych (często nieletnich), które jeszcze 
bardziej narażone są na niebezpieczeństwo.

Na chwilę obecną, ustawienie daty urodzenia 
niezgodnej ze stanem faktycznym nie jest w żaden 
sposób kontrolowane, poza przypadkami krajów, 
które wymagają tego od twórców aplikacji. Daje 
to młodym osobom możliwość na założenie konta 
i używanie aplikacji wbrew regulaminowi. To zwięk-
sza zagrożenie stania się ofiarą wykorzystania przez 
osoby starsze, często także przedstawiające się jako 
osoby w wieku zbliżonym do ofiary. 

Weryfikacja tożsamości jest podstawową kwe-
stią, która pozwoliłaby na znaczne zwiększenie bez-
pieczeństwa użytkowników portali randkowych. 
Traktowanie procesu weryfikacji jako konieczności 
przez twórców platform i aplikacji, pozwoliłoby nie 
tylko na potwierdzenie cech tożsamości użytkowni-
ka takich jak imię, nazwisko, czy wiek. Stworzyło-
by to także możliwość zapewnienia, iż użytkownicy 
aplikacji nie są narażeni na działanie osób z prze-
szłością kryminalną związaną z przemocą domową, 
seksualną, czy oszustwami. 

W dzisiejszym świecie technologii i zagrożeń 
związanych z jej rozwojem, platformy randkowe 
online są jednym z sektorów, których zapewnienie 
bezpieczeństwa użytkowników jest priorytetem. 
Właśnie dlatego niezwykle ważne jest, aby proces 
weryfikacji tożsamości przeprowadzony był jak naj-
dokładniej i jak najbardziej profesjonalnie. 

Fully-Verified oferuje usługę wideo weryfikacji 
tożsamości. W porównaniu do innych metod iden-
tyfikacji, takich jak wcześniej wspomniana procedu-
ra bazująca na przesłanych przez użytkownika zdję-
ciach, proces ten pozwala na znacznie dokładniejszą 
weryfikację użytkownika. Usługa wideoweryfikacji 
łączy w sobie siłę technologii (automatyczna wa-
lidacja dokumentów, technologia rozpoznawania 
twarzy i inne metody wykorzystania sztucznej inte-
ligencji) z czynnikiem ludzkim (obserwacja zacho-
wania użytkownika, walidacja zabezpieczeń doku-
mentu tożsamości i tym podobne). 

Co możemy zalecić?
Dużą ostrożność w podawaniu danych osobo-

wych, adresów, w prezentowaniu członków rodziny, 
swoich domów, samochodów itp.

Jeszcze większą ostrożność w przekazy-
waniu znanej pobieżnie jedynie z internetu 
osobie pieniędzy np. na zakup wspólnego 
domu dla budowania szczęśliwej przyszło-
ści. 
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E- Asystent
 – nowa innowacyjna inicjatywa UTW SGH

W dobie pandemii bardzo wiele aktywno-
ści   edukacyjnych, kulturalnych, obywatelskich, 
a nawet sportowych i  towarzyskich   przenio-
sło się do internetu,   toteż dostęp i znajomość 
jego obsługi  i możliwości sprzętowe korzystania 
z tych usług stały się pierwszą  potrzebą. 

Praca  osób kluczowych  organizacji senioral-
nych oraz możliwość  załatwiania przez seniorów  
spraw bankowych, kontaktów z rodziną, zwłasz-
cza  mieszkającą   za granicą,  pensjonariuszami 
domów stacjonarnej opieki, osobami przebywa-
jącymi w szpitalach,  możliwość korzystana ze 
zdalnych wykładów UTW, zwiedzania muzeów, 
wirtualnych spacerów  po zabytkach Warszawy,  
a nawet udział w zajęciach  rehabilitacyjnych, 
dyskotekach i dyskusjach społecznych, wymaga  
dostępu do internetu oraz minimalnego oprogra-
mowania i usprzętowienia np. kamerek do moni-
torów, słuchawek, mikrofonów itp.

Dzieci, młodzież i osoby aktywne zawodowo 
korzystające z nowoczesnych smartfonów nie 
miały z tym problemów.

Jednak w odniesieniu do seniorów,  sytuacja 
jest już bardziej skomplikowana  bowiem  zróż-
nicowanie sytuacji poszczególnych grup wieko-
wych uwypukliło  obszary wykluczenia informa-
tycznego i spowodowały poważny,  a niekiedy 
całkowity zanik aktywności. 

Podejmując wyzwanie aktywizacji seniorów 
i przeciwdziałaniu ich e-wykluczeniu  trzeba  
wziąć pod uwagę, iż w  ok. 10. milionowej popu-
lacji osób starszych, możemy wyróżnić trzy  bar-
dzo różne grupy.

Dzieli ich przestrzeń 35-40 lat a więc dwóch  
pokoleń, dorastających w bardzo zróżnicowa-
nych warunkach. 

Oferta programowa musi być dostoso-
wana do indywidualnych potrzeb i  możli-
wości każdej z tych grup wiekowych.

Seniorzy w przedziale wiekowym 60-75 lat , któ-
rzy  pozyskali kompetencje informatyczne jeszcze 
w czasie aktywności  zawodowej, a ponadto mający 
w UTW i innych organizacjach senioralnych mnó-
stwo możliwości uzupełnienia tych kompetencji, 
radzą  sobie ze zdalnymi  formami komunikacji i ak-
tywności dobrze i  tu nie jest konieczna większa in-
terwencja. 

Są wśród nich pasjonaci, którzy wciąż chcą uzu-
pełniać swoje kompetencje podejmując przygodę  
z obróbką fotografii, animacjami komputerowymi, 
nawigacją satelitarną, grafiką komputerową, małą 
poligrafią  itp. zaawansowanymi  technologiami.

Seniorzy będący w przedziale 75-85 roku życia  
są z decydowanie gorszej  sytuacji bowiem do zdal-
nego odbioru i komunikacji  brakuje im często kom-
petencji cyfrowych, sprzętu oraz fachowej pomocy 
osób trzecich, a przy tym często  mają ograniczenia  
w zakresie przemieszczania się,  a nawet wychodze-
nia z domu.

Projekt UTW SGH zakłada różne formy wspar-
cia, w tym m.in.:

 ● zorganizowanie wypożyczalni  kamerek  do 
monitorów, słuchawek i mikrofonów wraz 
z ofertą pomocy w ich zamontowaniu w do-
mach seniorów,

 ● szkolenie w domach seniorów uczące wyszu-
kiwania ofert wykładów, spektakli teatral-
nych, filmów dla seniorów, łącznia się przez 
SKYPA z osobami bliskimi itp. 
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Seniorzy najstarsi, pow. 85 roku życia, którzy 
chcą nadal być aktywni intelektualnie, znajdują się  
w najmniej komfortowej sytuacji, a nauka nowych 
technologii natrafia na bariery intelektualne, kom-
petencyjne, sprzętowe, finansowe itp.  

Są zatem i będą w dużym  stopniu pozostaną po-
zbawieni wielu kontaktów  możliwych jedynie z wy-
korzystaniem internetu.

  

Czy zatem mają się z tym 
wykluczeniem pogodzić? 

Zdecydowanie NIE!  

W ramach  programu wieloletniego na rzecz 
Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025, 
UTW SGH zapoczątkował pilotażowy program 
e-Asystenta,  który polega na wizytach domowych   
informatyka  wraz z własnym sprzętem, który  po-
maga seniorowi we wszelkich jego potrzebach, jak 
zapłacenie rachunków, zgłoszenia  awarii lub zamó-
wienia usług  remontowych w spółdzielni mieszka-
niowej, zamówienie wizyty u lekarza, załatwienie 
urzędowej sprawy w urzędzie, kontaktu na SKYPE 
z rodziną, obejrzenie spektaklu  teatralnego itp.

Taka wizyta, zamówiona telefonicznie przez se-
niora, wcześniej zapowiedziana i uzgodniona z zain-
teresowanym, zrealizowana przez godnego zaufania, 
znanego organizacji współpracownika gwarantuje 
tak ważne dla osób starszych BEZPIECZEŃSTWO, 
a sama wizyta osoby życzliwej  przyjmowana z wiel-
ką wdzięcznością. To relatywnie proste rozwiązania  
godzi wyżej omówione sprzeczności i rozwiązuje 
występujące problemy.

Przy  okazji wizyta taka pozwala zdiagnozować 
inne potrzeby samotnie mieszkających seniorów, 
jak np.   koniczność  skorzystania z porady lekarza, 
rehabilitacji domowej, zamówienia usług pomocy 

społecznej czy usunięcie awarii domowych urzą-
dzeń.

Informacje takie przekazywane są  organizacji, 
która w miarę możliwości podejmuje interwencje 
w tych sprawach.

Prezentacja projektu e-Asystenta w czasie 
dyskusji panelowej zorganizowanej w ramach Kon-
gresu Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej, 
wywołała żywe reakcje, przekazano pod adresem 
inicjatora, tj. UTW SGH wiele dowodów  uznania 
i próśb o więcej szczegółowych informacji.

Jednym z częściej zadawanych pytań było pyta-
nie o źródła finansowania tych usług.

- W żadnym przypadku usługi te nie mogą być 
świadczone seniorom za zasadach komercyjnych, 
chociaż koszty ich realizacji są relatywnie wysokie. 
UTW SGH pozyskał na to zadanie dotację w ra-
mach  programu Aktywni+ - a wiec usługa dla be-
neficjenta docelowego jest bezpłatna – wyjaśniła 
Krystyna Lewkowicz koordynatorka projektu.

Dyskusja panelowa w tej sprawie w ramach 
Kongresu KIGS pokazała, że  nie należy w każdym 
przypadku na siłę walczyć z wykluczeniem informa-
tycznym seniorów, którzy z różnych obiektywnych 
względów nie mogą tych umiejętności i sprzętów 
pozyskać, tylko poszukiwać  alternatywnych  form 
rozwiązywania problemów. 

Pozyskanie do jej realizacji wolontariuszy będzie   
niezwykle pomocną formą realizacji, nawet przy 
braku finansowania zewnętrznego.

Również  w ramach wciąż ponawianych przez 
warszawski samorząd terytorialny  i inne pod-
mioty kontraktujące środki publiczne w konkur-
sach grantowych na szkolenia informatyczne osób 
starszych,  dodanie takiej nowej formy aktywizacji 
informatycznej zapewne spotka się z akceptacją 
jednostek finansująco - kontraktujących – dodała  
Krystyna Lewkowicz.
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