






U  W  A  G  A  !!! 
 

                        P O L I C J A        O S T R Z E G A                    

                        

NIE  DAJ  SIĘ  OSZUKAĆ  FAŁSZYWEMU  

“WNUCZKOWI”   CZY   “SIOSTRZEŃCOWI” 

� OSZUST  DZWONIĄC  DO  CIEBIE  PODAJE  SIĘ  ZA  KREWNEGO  I  PRZEZ 

TELEFON  PROSI  O  POŻYCZKĘ.  

� PIENIĘDZY   NIGDY   NIE   ODBIERA   SAM,   PO   GOTÓWKĘ   WYSYŁA  

KOLEGĘ. 

� ABY  NIE  DAĆ  SIĘ  OSZUKAĆ  I  OKRAŚĆ, GDY  KTOŚ  TAKI  DO  CIEBIE 

ZADZWONI  Z  PROŚBĄ  O  POŻYCZENIE  PIENIĘDZY   

 

PAMIĘTAJ ! 

� ZAGADYWANY  PRZEZ OSZUSTA  

NIGDY NIE ZGADUJ KTO DO CIEBIE DZWONI  !   

� POPROŚ  O  PRZEDSTAWIENIE  SIĘ  Z  IMIENIA  I  NAZWISKA, 

� NATYCHMIAST ZADZWOŃ DO PRAWDZIWEGO WNUCZKA, WNUCZKI CZY 

SIOSTRZEŃCA, ŻEBY POTWIERDZIĆ AUTENTYCZNOŚĆ ROZMÓWCY, 

� NIGDY NIE WRĘCZAJ SWOICH PIENIĘDZY OBCYM, 

� W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK PODEJRZEŃ CZY WĄTPLIWOŚCI 



Przestępstwa pod legendą np.”na wnuczka” 

Coraz częściej odnotowuje się przestępstwa, w których poszkodowanymi są 
osoby w podeszłym wieku z uwagi na swoją łatwowierność i zaufanie do 
instytucji państwowych. W związku z tym, stają się łatwym celem dla różnych 
oszustów i grup przestępczych. Przestępcy często podają się za pracownika 
administracji, ZUS-u, PCK, NFZ, pracownika opieki społecznej czy nawet kogoś 
z rodziny, próbując wyłudzić pieniądze.  

Szczególnym rodzajem przestępstw dokonywanych na osobach starszych jest 
kontaktowanie się z tymi osobami telefonicznie, przez rzekomych wnuczków, 
siostrzeńców i innych krewnych, którzy znajdują się w krytycznym położeniu     
i proszą o natychmiastową pożyczkę. Zazwyczaj nie przedstawiają się, czekając 
na naszą reakcję, kiedy zwrócimy się do nich imieniem krewnego. Opowiadają 
historie o wypadkach, super okazjach na zakup samochodu lub domu, prosząc    
o przekazanie pieniędzy koledze, którego nigdy nie widzieliśmy, a który zaraz 
zjawi się pod naszymi drzwiami.  

PAMIĘTAJ!  

ODDZWOŃ DO KREWNEGO UPEWNIAJĄC SIĘ CZY TO ON DZWONIŁ. 

W RAZIE WĄTPLIWOŚCI DZWOŃ NATYCHMIAST NA POLICJĘ TEL 
112, 997!!! 

Aby uniknąć tego typu zdarzeń konieczne jest zachowanie szczególnej 
ostrożności i zdrowego  rozsądku.  

Nie otwierajmy drzwi nieznajomym. Jeśli musimy kogoś wpuścić do mieszkania, 
nie zostawiajmy go ani na chwilę samego. Na czas wizyty zapewnijmy sobie 
obecność sąsiada lub kogoś zaufanego. Wizyta pracownika administracji lub 
innej instytucji, powinna być poprzedzona wcześniejszą informacją umieszczoną 
na tablicy ogłoszeń. Jeśli mamy wątpliwości, zadzwońmy do tej instytucji 
upewniając się, że taka osoba tam pracuje i ma powód, by nas odwiedzić.  



                    POLICJA OSTRZEGA – UWAGA NA OSZUSTÓW. 
 

Osoby starsze, mieszkające samotnie często nagabywane są przez oszustów podających się za 

przedstawicieli różnych instytucji. Aby wzbudzić zaufanie przestępcy stosują wiele 

podstępów. Jedni już od progu obiecują tańsze leki czy większą emeryturę, drudzy starają się 

wzbudzić litość, prosząc o szklankę wody lub podając się za wolontariuszy  zbierających 

pieniądze dla chorych dzieci. Podają się  np. za pracownika opieki społecznej zbierającego 

informacje o niezbędnej pomocy, za pracownika  gazowni, który odwiedza osoby uprawnione 

do bezpłatnej wymiany kuchenek gazowych czy za pracownice służby zdrowia wykonujące  

badania i zabiegi w domu pacjenta. Do drzwi mogą też zapukać fałszywi kominiarze, 

pracownicy ZUS, pracownicy administracji czy telekomunikacji  itp. 

 

Aby nie dać się oszukać i okraść przestępcom musimy być czujni i 

pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad bezpieczeństwa. 
                                            PAMIĘTAJ !!! 

− zawsze po wejściu do mieszkania zamykaj drzwi na klucz! 

 

-         Nie wolno !  otwierać drzwi osobom, których nie znamy,  

-         Nie wolno ! wpuszczać do domu obcych, nie mamy takiego obowiązku, 

� Każda wizyta przedstawiciela gazowni czy elektrowni jest wcześniej 

zapowiadana, 

� Podczas takiej kontroli zadbaj, aby wraz z Tobą w domu był ktoś 

zaufany, 

� Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, zadzwoń do tej instytucji, 

upewnij się, czy taka osoba tam pracuje i jest upoważniona do kontroli. 

 

-         Nie wolno ! wpłacać należności, ani przyjmować rzekomej nadpłaty od „inkasentów”,  

-         Nie wolno ! rozmieniać pieniędzy nieznajomym, im chodzi głównie o rozpoznanie 

gdzie przechowujemy oszczędności, 

-         Unikaj kupowania artykułów za podejrzanie niską cenę, im „większa okazja” tym 

większe prawdopodobieństwo oszustwa, 

 

W takich sytuacjach należy zachować szczególną ostrożność i w każdym przypadku 

sprawdzić   czy nie mamy do czynienia z oszustem. 

 

 

W RAZIE WĄTPLIWOŚCI DZWOŃ NATYCHMIAST NA POLICJĘ 

 TEL:  112  ,   997  !!! 


