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Trudności w chronieniu dzieci 
korzystających z Internetu

Nieświadomość zagrożeń
Największą przeszkodą jest brak wiedzy. Rodzice, opiekunowie

i nauczyciele na ogół nie znają się na komputerach i Internecie, 
często też lekceważą internetowe zagrożenia, myśląc, że ”to tylko 
niewinne klikanie”.

Często rodzice kupują dziecku komputer, np. z okazji I komunii, na 
urodziny, czy pod choinkę. Sami nie znają się na tym i boją się
tego ”diabelskiego urządzenia”, więc na wszelki wypadek omijają
je w domu szerokim łukiem, a dziecko robi, co chce. Rodzice nie 
rozmawiają zaś z dzieckiem o komputerze i Internecie, bojąc się, 
że ujawnią swoją niewiedzę i skompromitują się przed dzieckiem.

Zapominają, że nie jest wstydem czegoś nie umieć, a samo dziecko 
chętnie podzieli się z nimi swoją wiedzą i w niczym nie umniejszy 
to ich rodzicielskiego autorytetu.

Wydz. dw z PG KWP w Lublinie
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Trudności w chronieniu dzieci 
korzystających z Internetu

Brak nadzoru
Brak wiedzy dorosłych, a również ich niefrasobliwość, 

wynikająca z nieświadomości zagrożeń, powodują,
iż dzieci często korzystają z Internetu bez żadnego nadzoru 
i robią, co chcą. Nawet jeśli dziecko nie ma w domu 
komputera lub komputer domowy nie jest podłączony do 
Internetu, nie oznacza to wcale, że nie ma ono dostępu do 
sieci. Prawie każda szkoła w Polsce ma już pracownię
internetową. Dzieci wchodzą do Internetu również
u kolegów albo przez tzw. hotspoty.
Poprzez darmowe punkty dostępu do Internetu, to już – jak 
to się mówi – ”hulaj dusza, piekła nie ma”.

Wydz. dw z PG KWP w Lublinie
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Trudności w chronieniu dzieci 
korzystających z Internetu

Niechęć do zgłaszania przestępstw
Na całym świecie internauci są nieufni wobec organów 
ścigania, obawiając się, iż chcą one cenzurować sieć, czy 
ograniczać panującą w nim swobodę wypowiedzi lub 
naruszać prywatność użytkowników. W Polsce dodatkowo 
nakłada się na to ogólna niechęć do współpracy z policją
i prokuraturą (wiele osób obawia się uciążliwości 
postępowania karnego), ponadto stale pokutuje 
przekonanie, że nie wypada ”donosić”. Stąd też
zdecydowana większość internetowych przestępstw nie 
jest w ogóle ujawniana, a ich sprawcy pozostają bezkarni.

Wydz. dw z PG KWP w Lublinie
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Trudności w chronieniu dzieci 
korzystających z Internetu

Zapominamy, iż każdy, kto dysponuje 
informacjami o popełnionym przestępstwie, 
powinien zgłosić to policji lub prokuraturze.

Nie zgłaszając przestępstwa, przyczyniamy się
do tego, że jego sprawca pozostaje bezkarny
i może nadal uprawiać swój proceder.

Wydz. dw z PG KWP w Lublinie
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Zasady bezpieczeństwa
W Internecie kryje się wiele zagrożeń. 

Wystarczy jednak aby dzieci 
znały podstawowe zasady postępowania

i starały się ich przestrzegać, a poziom 
ich bezpieczeństwa w Sieci znacznie 

wzrośnie.

Wydz. dw z PG KWP w Lublinie
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Zasady bezpieczeństwa
INFORMACJE – nie udzielaj

NIEZNAJOMI – nie ufaj

TY – odpowiadaj za siebie

ETYKIETA – przestrzegaj

RODZICE – ufaj

NIEUCZCIWOŚĆ – wystrzegaj się

EDUKACJA – ucz się i ucz dziecko

TABELA – używaj

Wydz. dw z PG KWP w Lublinie
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Zasady bezpieczeństwa
Informacje – nie udzielaj

W Internecie często wymagane jest podawanie danych 
osobowych w formularzach na stronach WWW, przy 
zakupach przez Internet lub po prostu jako pytanie od 
internetowego znajomego np. o miejsce zamieszkania.

Dzieciom trudno jest często ocenić, czy w danej sytuacji 
muszą lub powinny podawać swoje dane i nie zdają sobie 
zwykle sprawy, że ich podanie może zostać wykorzystane 
w niewłaściwy sposób lub w złym celu. 

Wydz. dw z PG KWP w Lublinie
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Zasady bezpieczeństwa
Dzieci powinny unikać podawania zwłaszcza tych danych, 

które mogą pozwolić na odnalezienie ich w prawdziwym 
świecie - takich, jak: imię i nazwisko, adres, wiek, nazwa
i numeru szkoły do której chodzą, czy też numer telefonu.

Powinny wiedzieć, że przy podawaniu jakichkolwiek 
osobistych informacji należy zachować wstrzemięźliwość
i czujność, a złamanie tej reguły lub zapomnienie o niej 
grozić może bardzo przykrymi skutkami.

Wydz. dw z PG KWP w Lublinie
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Zasady bezpieczeństwa
Nieznajomi – nie ufaj

Internet to tworzony przez ludzi wirtualny świat, którego 
istotą jest przepływ informacji, oparty na kontaktach 
między użytkownikami Sieci. Za pośrednictwem Internetu 
można zawrzeć nieograniczoną liczbę znajomości, bez 
kłopotu nawiązać znajomość z rówieśnikami, bądź też np. 
ludźmi o podobnych zainteresowaniach, problemach, 
potrzebach. 

Wydz. dw z PG KWP w Lublinie
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Zasady bezpieczeństwa
Nieznajomi – nie ufaj

Nie należy jednak zapominać o stosowaniu wobec każdej 
nowo poznanej osoby zasady ograniczonego zaufania – nie 
jesteśmy bowiem w stanie ocenić szczerości naszych 
rozmówców z sieci. To co chcą byśmy o nich myśleli, 
może być całkowicie niezgodne z prawdą (i chociaż
przyczyną takiego zachowania są niekoniecznie złe 
zamiary, czy intencje wirtualnego przyjaciela, dzięki 
zachowaniu ostrożności unikamy niepotrzebnego ryzyka)

Wydz. dw z PG KWP w Lublinie
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Zasady bezpieczeństwa
Nieznajomi – nie ufaj

Brak doświadczenia życiowego w połączeniu z dużą ufnością
i naiwnością, sprawiają, że dzieci chętnie zawierają
znajomości w Internecie. Częstokroć dochodzi później do 
prawdziwego spotkania. Aby było ono bezpieczne, dzieci 
powinny przestrzegać kilku prostych, jasnych zasad. 
Najważniejsze jest, by dziecko informowało opiekunów
o planowanym spotkaniu. Wiedza o poczynaniach dziecka 
to warunek jego skutecznej ochrony.

Wydz. dw z PG KWP w Lublinie
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Zasady bezpieczeństwa
Ponadto dziecko powinno:
- na spotkanie wybrać miejsce publiczne, tak, aby w razie potrzeby

mogło ewentualnie poprosić kogoś o pomoc,
- koniecznie wybrać się na spotkanie w towarzystwie, najlepiej 

zaufanej osoby dorosłej, zwłaszcza jeśli jest to pierwsze 
spotkanie z internetowym znajomym. Taka reakcja jest 
dowodem rozsądku, dojrzałości i odpowiedzialności (warto 
przekonać o tym dziecko – chodzi przecież o zapewnienie mu 
bezpieczeństwa).

- jeśli rodzice nie biorą udziału w spotkaniu (a dziecku towarzyszy 
np. starsze rodzeństwo), powinni przynajmniej: poznać jego 
dokładną godzinę i miejsce, dowiedzieć się od dziecka możliwie 
dużo o osobie, z którą się spotyka, a także ustalić z dzieckiem 
porę powrotu do domu.

Wydz. dw z PG KWP w Lublinie
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Zasady bezpieczeństwa
TY – odpowiadaj za siebie

Nie powinno się zapominać, że anonimowość w Internecie 
jest pozorna – dzieci nie zdają sobie z tego zwykle sprawy, 
w związku z czym zachowują się często niezgodnie
z przyjętymi normami. Dopóki nie robią niczego złego ani 
czegoś, co mogłoby przeszkadzać innym, nikomu nie 
będzie zależało na dowiedzeniu się, kim naprawdę są. 
Jednak w razie potrzeby można z łatwością ustalić, kto 
dopuścił się danego przewinienia w Sieci. Zanim więc 
zdecydują się zrobić coś złego, powinny przemyśleć to
i zastanowić się, czy warto narażać się na nieprzyjemności.

Wydz. dw z PG KWP w Lublinie
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Zasady bezpieczeństwa
Etykieta – przestrzegaj

Etykieta to zbiór zasad, które obowiązują w danym miejscu lub 
środowisku. Również w Internecie ustalono, co można robić, a 
czego należy unikać, jakie zachowania są w porządku, a jakie 
uznaje się za nietaktowne, złe czy niewłaściwe. Jest to tak 
zwana netykieta, czyli zasady wypracowane przez 
użytkowników Internetu, których powinni przestrzegać
wszyscy internauci, żeby korzystanie z sieci było przyjemne 
dla każdego. 

Z podstawowymi zasadami ”Netykiety” można się zapoznać
na stronie www.dzieckowsieci.fdn.pl.

Wydz. dw z PG KWP w Lublinie
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Zasady bezpieczeństwa
Rodzice lub opiekunowie (nauczyciele) –
ufaj

Rodzice lub opiekunowie to osoby, którym dziecko może zawsze 
zaufać. Dziecko powinno czuć, że w razie potrzeby – gdy coś
je przestraszy, urazi, zawstydzi lub zaszokuje, zawsze może 
zwrócić się do rodziców/opiekunów o pomoc czy poradę.

Dobrze, gdy dzieci relacjonują rodzicom swoje wrażenia, opisują
poznanych znajomych. Taka wiedza umożliwia skuteczniejsze 
zadbanie o ich bezpieczeństwo.

Wydz. dw z PG KWP w Lublinie
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Zasady bezpieczeństwa
Nieuczciwość – wystrzegaj się

Internet to bogate źródło wiedzy na każdy temat, największy 
zbiór wszelakiej maści materiałów: programów, filmów, 
utworów muzycznych, elektronicznych wersji książek, itp. 
Przechowywanie na komputerowym dysku niektórych
z nich jest zabronione przepisami prawnymi jest 
traktowane jak kradzież, za którą grożą surowe kary. 
Większość rzeczy, za które trzeba zapłacić (np. 
oprogramowanie), ma zresztą swoje darmowe 
odpowiedniki.

Wydz. dw z PG KWP w Lublinie
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Zasady bezpieczeństwa
Edukacja – ucz się i ucz dziecko

Światowa Sieć to niewyczerpane źródło wszelkiego rodzaju 
wiedzy. Dzieci i młodzież korzystający z Internetu 
świetnie o tym wiedzą. Ale czy zdają sobie sprawę ze 
wszystkich jego możliwości? Powinny szukać w Sieci 
treści zgodnych z swoimi zainteresowaniami, na pewno 
odkryją coś ciekawego.

A czy ich rodzice i opiekunowie potrafią korzystać z Sieci? 

Wydz. dw z PG KWP w Lublinie
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Zasady bezpieczeństwa
Tabela – używaj

Uzależnienie od Internetu to zjawisko, którego skala rośnie 
proporcjonalnie wraz z rozwojem Sieci.

Warto zastanowić się do jakich celów używamy Internetu, zrobić
listę tych czynności i po ich wykonaniu starać się nie spędzać
czasu w Sieci. Internet wciąga, łatwo zapomnieć o upływającym 
czasie. To jeden z symptomów uzależnienia.

Jeśli stracimy kontrolę nad Internetem, on przejmie kontrolę nad 
nami.

Wspólnie z rodzicami dzieci powinny opracować Umowę
dotyczącą korzystania z Internetu. Doświadczenie życiowe 
rodziców połączone ze znajomością Internetu dzieci, pozwoli 
ustalić najlepsze zasady korzystania z Sieci.

Wydz. dw z PG KWP w Lublinie
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Zasady bezpieczeństwa
Plan bezpieczeństwa

posługuj się nickiem, który nie zawiera informacji
o tobie
nie podawaj swego nazwiska, adresu, nr telefonu
nie spotykaj się z obcymi
nie przesyłaj obcym swojego zdjęcia
jak coś cię niepokoi powiadom o tym rodziców
jeśli idziesz na spotkanie zawsze idź w towarzystwie 
rodziców.

Wydz. dw z PG KWP w Lublinie
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10 rad dla rodziców i nauczycieli 
dotyczących bezpiecznego 

korzystania z Internetu przez dzieci

Internet może być pozytywnym miejscem komunikowania się
pomiędzy dziećmi i nawiązywania pomiędzy nimi 
wspólnych przyjaźni. Jednakże spotykanie się
z nieznajomymi poznanymi przez Internet może okazać się
bardzo niebezpieczne. 

1. Odkrywajcie Internet razem
Bądźcie pierwszymi, którzy zapoznają dziecko z 
Internetem. Razem z dziećmi odkrywajcie zasoby
Internetu. Spróbujcie znaleźć strony, które mogą
zainteresować wasze dzieci.

Wydz. dw z PG KWP w Lublinie
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10 rad dla rodziców i nauczycieli 
dotyczących bezpiecznego 

korzystania z Internetu przez dzieci

2. Naucz dziecko podstawowych zasad bezpieczeństwa w Internecie
Kilka wskazówek jak zacząć:
- Jak posługiwać się prywatnymi danymi (imię, nazwisko, adres, 
telefon, e-mail); - Jak zachowywać się w stosunku do innych osób
w Sieci (facebook, chat, e-mailing, itp.)

3. Naucz swoje dziecko ostrożności przy podawaniu swoich 
prywatnych danych
Jest bardzo ważne, żeby dorośli byli świadomi, że wiele stron 
internetowych dla dzieci wymaga podawania prywatnych danych, 
ażeby uzyskać dostęp do strony. Ważne jest w tym względzie, aby 
dziecko podając takie informacje wcześniej zapytało o zgodę swoich 
rodziców.

Wydz. dw z PG KWP w Lublinie
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10 rad dla rodziców i nauczycieli 
dotyczących bezpiecznego 

korzystania z Internetu przez dzieci

4. Rozmawiaj z dziećmi o ewentualnym ryzyku 
umawiania się na spotkanie z osobami poznanymi 
przez Internet.
Dorośli powinni zrozumieć, że Internet może być
pozytywnym miejscem komunikowania się pomiędzy 
dziećmi i nawiązywania pomiędzy nimi wspólnych 
przyjaźni. Jednakże spotykanie się z nieznajomymi 
poznanymi przez Internet może okazać się bardzo 
niebezpieczne. Dzieci powinny spotykać się z 
nieznajomymi wyłącznie w towarzystwie przyjaciół, 
dorosłych i zawsze po uzyskanej zgodzie rodziców.

Wydz. dw z PG KWP w Lublinie
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10 rad dla rodziców i nauczycieli 
dotyczących bezpiecznego 

korzystania z Internetu przez dzieci

5. Naucz dziecko krytycznego podejścia do informacji 
poznanych w Sieci
Większość dzieci używa Internet w celu poprawienia
i rozwinięcia swoich zainteresowań i wiedzy potrzebnej
w szkole. Użytkownicy Internetu powinni być świadomi 
jednak, że nie wszystkie znalezione informacje
w Internecie są wiarygodne. Naucz dziecko jak 
weryfikować informacje i jakie są inne dostępne źródła 
informacji na ten sam temat.

Wydz. dw z PG KWP w Lublinie
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10 rad dla rodziców i nauczycieli 
dotyczących bezpiecznego 

korzystania z Internetu przez dzieci

6. Nie bądź zbyt krytyczny na temat korzystania
z Internetu przez twoje dziecko
Dzieci mogą znaleźć się przypadkowo na stronach, które 
są adresowane do dorosłych. Jeśli nawet celowo dziecko 
wchodzi na takie strony, należy zdawać sobie sprawę
z naturalnej ciekawości występującej u dzieci. Spróbuj 
użyć takich stron aby pokazać dziecku, że nie są to strony 
właściwe dla niego i może określ jakieś zasady w tym 
względzie. Bądź realistyczny w swoim podejściu do 
używania Internetu przez dzieci.

Wydz. dw z PG KWP w Lublinie
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10 rad dla rodziców i nauczycieli 
dotyczących bezpiecznego 

korzystania z Internetu przez dzieci

7. Informuj odpowiednie jednostki o adresach stron 
internetowych, na których znajdziesz nielegalne treści
Wszyscy musimy wziąć odpowiedzialność za "niewłaściwe" czy 
"nielegalne" treści w Internecie. Nasze działania w tym 
względzie pomogą likwidować taką działalność jak pornografia 
dziecięca przy użyciu stron internetowych, chatów, e-maila itp. 

W Polsce działa już punkt kontaktowy ds. zwalczania nielegalnych 
treści w Internecie (Dyzurnet.pl). 

Nielegalne treści znalezione w Internecie można zgłaszać do 
„Dyżurnet" całą dobę telefonicznie pod numerem infolinii
(0 801 615 005), faksem lub poprzez formularz zgłoszeniowy 
dostępny na stronach http://www.dyzurnet.pl

Wydz. dw z PG KWP w Lublinie
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10 rad dla rodziców i nauczycieli 
dotyczących bezpiecznego 

korzystania z Internetu przez dzieci

Każdy ze sposobów przekazywania informacji zapewnia 
poufność. „Dyżurnet" ściśle współpracuje z Policją, której 
przekazuje sprawy zakwalifikowane do dalszego 
prowadzenia, jak również z operatorami 
telekomunikacyjnymi i dostawcami treści, aby 
doprowadzić do usunięcia nielegalnej zawartości z sieci.

Wydz. dw z PG KWP w Lublinie
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10 rad dla rodziców i nauczycieli 
dotyczących bezpiecznego 

korzystania z Internetu przez dzieci

8. Kodeks dobrego wychowania obowiązuje również
w Internecie
Przypominaj dzieciom o zasadach dobrego wychowania. 
W każdej dziedzinie naszego życia, podobnie więc
w Internecie obowiązuje kodeks dobrego wychowania –
czyli jak zachowywać się w relacjach z innymi osobami. 
Obejmuje on bycie miłym, używanie odpowiedniego 
słownictwa itp. Twoje dzieci powinny również znać te 
zasady (nie wolno czytać nie swoich e-maili, kopiować
zastrzeżonych materiałów, itp.).

Wydz. dw z PG KWP w Lublinie
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10 rad dla rodziców i nauczycieli 
dotyczących bezpiecznego 

korzystania z Internetu przez dzieci

9. Zapoznaj się z procesem korzystania przez dziecko
z Internetu
Zobacz jak twoje dziecko korzysta z Internetu, jakie strony 
lubi oglądać i jak zachowuje się w Sieci. Poznaj zasady 
korzystania z Internetu, wtedy łatwiej będzie tobie 
podejmować właściwe decyzje odnoszące się do 
korzystania przez twoje dziecko z Internetu. 

Wydz. dw z PG KWP w Lublinie
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10 rad dla rodziców i nauczycieli 
dotyczących bezpiecznego 

korzystania z Internetu przez dzieci

10. Pamiętaj, że pozytywne strony Internetu przeważają
nad jego negatywnymi stronami
Internet jest doskonałym źródłem edukacyjnym
i sposobem miłego spędzania czasu dla dzieci. Pozwól 
swojemu dziecku w świadomy i bezpieczny sposób
w pełni korzystać z jego bogactwa.

Wydz. dw z PG KWP w Lublinie
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Jak zabezpieczyć
komputer ?

Po jakich stronach chodzi moje dziecko?
Przeglądarki internetowe udostępniają historię
odwiedzonych witryn. W najpopularniejszej, 
czyli Internet Explorer, do historii możesz 
dostać się skrótem klawiaturowym CTRL+H
lub przyciskiem historia na głównym pasku 
przeglądarki. Zawartość historii można co 
prawda łatwo wyczyścić, ale dostępne na 
polskim rynku programy filtrujące zapisują
dodatkowo same historię, której dziecko nie 
da rady skasować.

Wydz. dw z PG KWP w Lublinie
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Jak zabezpieczyć
komputer ?

Jak ustawić poziom ochrony w przeglądarce?

Stanowiąca część systemu Windows przeglądarka 
Internet Explorer zawiera sama w sobie możliwości 
ochrony dziecka przed szkodliwymi treściami. 
Wybierając menu narzędzia, w nim opcje 
internetowe, wyświetlisz okno z ustawieniami. 
Wybierz zakładkę zawartość. Możesz tam 
uaktywnić i ustawić poziom ochrony klasyfikatora 
treści, dodatkowo umożliwi Ci on wprowadzenie 
ręcznie adresów dozwolonych dla dziecka stron.

Wydz. dw z PG KWP w Lublinie
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Jak zabezpieczyć
komputer ?

Programy antywirusowe
AntiVir Personal Edition

Darmowy antywirus do zastosowań
domowych. Możliwa aktualizacja bazy 
antywirusowej przez Internet.
Avast Home Edition

Avast Home Edition jest bezpłatny dla 
zastosowań niekomercyjnych. Posiada m.in. 
polski interfejs. Baza wirusów jest 
aktualizowana co najmniej dwa razy w 
tygodniu.
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Jak zabezpieczyć
komputer ?

Firewalle
PC Tools Firewall Plus

PC Tools Firewall Plus to darmowy produkt firmy PC Tools
przeznaczony do ochrony komputera przed niepożądanym 
dostępem z Internetu lub sieci lokalnej do naszego 
komputera.
Comodo Personal Firewall

Comodo Personal Firewall jest darmową (również do 
zastosowań komercyjnych) zaporą sieciową, zapewniającą
kompleksową ochronę przed atakami ze strony wirusów, 
trojanów, spyware i hakerów.
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Jak zabezpieczyć
komputer ?

Filtry antyspamowe
Ochrona prywatności

Ad-Aware Free Antivirus+
Program skanuje system w celu wyszukania i ew. 

usunięcia innych programów opartych o tzw.
Ad-ware (wyświetlających banery lub inne reklamy), 
które potencjalnie szpiegują lub podglądają nasz 
komputer.

Skanery antywirusowe on-line
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Filtry stron internetowych
Beniamin

Beniamin jest programem zapewniającym bezpieczny dostęp 
do zasobów sieci Internet. Blokuje dostęp do stron, 
zgodnie z ustawieniami ustalonymi przez osobę
nadzorującą komputer oraz ogranicza dostęp do 
wybranych funkcjonalności (np. komunikatory, listy 
dyskusyjne, ściąganie plików z sieci na komputer).

http://www.beniamin.pl/
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Filtry stron internetowych
Cenzor

Cenzor jest polskim programem umożliwiającym 
kontrolę nad korzystaniem z zasobów Internetu. Blokuje 
dostęp do stron zawierających treści niebezpieczne i 
niecenzuralne takie jak pornografia, przemoc i agresja, 
narkotyki, sekty oraz czaty i komunikatory - zagrożenie 
pedofilią.

http://www.cenzor.pl/
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Filtry stron internetowych
Motyl

Motyl to program kontrolujący korzystanie z zasobów 
Internetu. Blokuje strony zawierające treści erotyczne 
i pornograficzne. Pozwala również na zablokowanie 
dostępu do czatów, stron z bramkami SMS
i uniemożliwienie uruchamiania komunikatorów takich jak 
Gadu-gadu, ICQ, Tlen.

Ponadto nowa wersja programu daje możliwość blokowania 
uruchomienia dowolnych innych programów.

http://www.adalex.pl/motyl/
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Filtry stron internetowych
Opiekun dziecka w internecie

Opiekun Dziecka w Internecie jest pierwszym w Polsce 
programem kontrolującym dostęp dzieci do Internetu.

Posiada bazę blokowanych witryn (kilkaset tys. adresów), 
która jest na bieżąco aktualizowana przez Internet. Ponadto 
program został wyposażony w mechanizm kontroli treści 
otwieranych stron rozpoznający 7 języków obcych. 
Opiekun blokuje strony zawierające: pornografię, przemoc, 
propagujące narkotyki.

http://www.opiekun.pl/
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Filtry stron internetowych
Opiekun ucznia w internecie

Jego głównym zadaniem jest przeciwdziałanie zagrożeniom 
niesionym przez Internet i uczynienie z Sieci miejsca 
bezpiecznego dla uczniów. Nie tylko zapewnia bezpieczeństwo 
dzieciom ale również ułatwia pracę nauczycielom. Poprzez 
blokadę niepożądanych stron, czatów, komunikatorów -
sprawia, że uczniowie są bardziej skoncentrowani na temacie 
lekcji. Świadomość rejestracji adresów odwiedzanych przez 
nich stron jest dyscyplinująca.

http://www.opiekunucznia.pl/
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Przydatne adresy WWW

www.safeinternet.pl

www.dzieckowsieci.pl

www.dyzurnet.pl

www.sieciaki.pl

www.fdn.pl

www.hotline.org.pl

www.policja.gov.pl
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Kontakt

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą
Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

ul. Północna 3, 20-064 LUBLIN

tel. (0-81) 535-44-28
fax. (0-81) 535-42-34

e-mail: pg@lu.policja.gov.pl

http://www.lubelska.policja.gov.pl
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