
 

 
 
Harmonogram konferencji: 
 

9.30-10.00 Rejestracja uczestników  

10.00-10:30 Powitanie i Panel otwarcia 

10.30-11.30 Gdzie jesteśmy dziś i czego należy oczekiwać? - dr Aleksandra 

Piotrowska  

11.30-12.00 Przerwa kawowa  

12.00-12.40 Ilość czy jakość - co młodzi ludzie robią online? - prof. Jacek Pyżalski 

12.40-13.40 Uzależnienia behawioralne: hazard i sex - Wojciech Pokój 

13.40-14.20 Lunch  

14.20-15.00 Jak chronić najmłodsze dzieci przez nadużywaniem i innymi 

zagrożeniami online- Łukasz Wojtasik  

15.00-15.40 Higiena cyfrowa - czym jest i w jaki sposób właściwie o nią zadbać? - 

dr Maciej Debski  

15:40-16:00 Zakończenie konferencji 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Prowadzenie konferencji: Wojciech Szelag- dziennikarz Polsat. 
  
Kadra Merytoryczna:  
 
dr Aleksandra Piotrowska - Doktor psychologii. Pracownik naukowy Wydziału 

Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego i Wyższej Szkoły Pedagogicznej ZNP w 

Warszawie. Oprócz pracy naukowej i doradztwa dla rodziców i nauczycieli 

współpracuje jako społeczny doradca z Rzecznikiem Praw Dziecka i Komitetem 

Ochrony Praw Dziecka. Zajmuje się także propagowaniem wiedzy psychologicznej, 

współpracując w tym zakresie jako ekspert z prasą, a także ze stacjami radiowymi oraz 

telewizyjnymi. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych ipopularyzatorskich. 

Prywatnie nałogowy czytelnik literatury wszelakiej, miłośniczka wyjazdów narciarskich 

i podróży. Matka dwójki dzieci i babcia dwójki wnucząt.  

 

prof. Jacek Pyżalski - doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie 

pedagogiki, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, autor licznych 

publikacji, trener w obszarze komunikowania i trudnych zachowań, badacz warunków 

pracy i kondycji psychicznej nauczycieli.  

 

Wojciech Pokój - specjalista psychoterapii uzależnień certyfikowany przez Krajowe 

Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Absolwent psychologii na Uniwersytecie 

Warszawskim. Ukończył Studium Terapii Uzależnienia w Instytucie Psychologii Zdrowia 

Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Szkolenie "Profilaktyka i terapia 

uzależnień behawioralnych" organizowane przez Fundację PRAESTRNO oraz 

Uniwersytet Warszawski. W trakcie szkolenia na certyfikowanego psychoterapeutę 

Szkoły Psychoterapii Poznawczo - Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod 

kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej.  

 

Dr Maciej Debski -Socjolog problemów społecznych, wykładowca akademicki, 

edukator społeczny, ekspert w realizacji badań naukowych, ekspert Najwyższej Izby 

Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, Fundator i Prezes Fundacji DBAM O MÓJ 

Z@SIĘG, autor/współautor publikacji na naukowych z zakresu problemów społecznych 

(bezdomność, przemoc w rodzinie, uzależnienia od substancji psychoaktywnych, 

uzależnienia behawioralne), autor/współautor dokumentów strategicznych,  



 

 

 

programów lokalnych, pomysłodawca ogólnopolskich badań z zakresu fonoholizmu i 

problemu cyberprzemocy zrealizowanych wśród 22.000 uczniów oraz 4.000 

nauczycieli.  

 

Łukasz Wojtasik- Ekspert do spraw bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie. 

Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi za zasługi w kształtowaniu polskiego systemu 

pomocy dzieciom krzywdzonym. W 2017 roku uznany przez Szerokie Porozumienie na 

Rzecz Umiejętności Cyfrowych Polsce za jedną ze 100 osób, które w sposób szczególny, 

swoją aktywnością przyczyniły się do rozwoju umiejętności cyfrowych w Polsce. Autor 

pierwszej polskiej kampanii na temat zagrożeń dla dzieci online oraz wielu innych. 

Prowadzi wykłady i warsztaty z zakresu cyberprzemocy, sekstingu, uzależnienia od 

internetu, problemu uwodzenia online, ochrony prywatności w sieci i inne. 


