
 

 

 

Odbierając telefon uważaj  

– nigdy nie wiesz, kto jest 

po drugiej stronie! 

 

   

POLICJA 
OSTRZEGA 

 

SENIORZE nie daj się oszukać! 
 

TAK DZIAŁAJĄ PRZESTĘPCY 

 

• Każdy może podać się za 

Twojego wnuczka, urzędnika, 

policjanta, przedstawiciela banku, 

pracownika MOPS, itp. 

• Nigdy nie podawaj swoich 

danych osobowych, adresu 

zamieszkania 

• Nigdy nie przekazuj informacji o 

miejscu przechowywania 

oszczędności i rzeczy 

wartościowych 

• Nigdy nie przekazuj pieniędzy po 

rozmowie telefonicznej 

• Nie podawaj haseł dostępowych 

do bankowości elektronicznej 

• Nigdy nie zdradzaj, że jesteś sam 

w domu 

• W razie wątpliwości zadzwoń do 

krewnych upewniając się czy 

rzeczywiście potrzebują Twojej 

pomocy 

POLICJA NIGDY  

nie prowadzi działań przez 

telefon 
 

POLICJANT NIGDY  

nie dysponuje cudzymi 

pieniędzmi 
 

POLICJA NIGDY 

 nie prosi o wypłacanie, bądź 

przekazanie jakichkolwiek 

kwot pieniężnych 
 

  •  „na policjanta”, „na urzędnika” – sprawcy podając się za 

policjantów lub urzędników państwowych wymyślają szereg 

historii, które pozwolą im oszukać seniora. Może to być np. 

wykup gruntu, na którym zostało postawione mieszkanie 

poszkodowanego, przekazanie oszczędności z uwagi na awarię 

systemów informatycznych w banku. 

•  „na wnuczka” – sprawcy dzwonią na telefon, przedstawiając się 

jako członek rodziny. Tłumaczą np., że znaleźli się w wyjątkowo 

trudnej sytuacji życiowej. Proszą o pożyczkę finansową, 

wysyłając po nią swojego dobrego znajomego lub kolegę, który 

odbiera przekazaną dobrowolnie kwotę pieniędzy.  
 

• „na gazownię” czy „na hydraulika” – oszuści podając się za 

fachowców wchodzą do domów. Kradną co popadnie albo po 

prostu wyłudzają kilkaset złotych za usługę, której nie wykonali. 
 

• „na dotacje” – złodzieje podając się za urzędników proszą o 

wpłacenie “zaliczki” na poczet działań pomocowych, zbierają 

podpisy na uzyskanie rozmaitych dotacji unijnych – zawsze czytaj 

dokument, który podpisujesz! 
 
 

• „na niską cenę”, „na okazję” – oferują do sprzedaży po 

okazyjnej cenie biżuterię, pościel, perfumy, noże. Wpuszczeni do 

mieszkania wykorzystują sytuację i okradają mieszkanie. Seniorze 

PAMIETAJ! – nigdy nie sprawdzaj zapachu  perfum, kwiatów, 

środków czyszczących ani materiałów – ich woń może Cię 

odurzyć. 

 

Wszelkich formalności związanych z podpisywaniem 

dokumentów, zawieraniem umów, dokonywaniem transakcji 

oraz wymianą środków płatniczych 
 

DOKONUJ W URZĘDZIE lub SIEDZIBIE FIRMY! 

 
W przypadku niepokojących zdarzeń dzwoń pod numer  

112  
 

Zawsze o pomoc możesz 

poprosić swojego 

DZIELNICOWEGO 
 



 

 

 

JAK SIĘ UCHRONIĆ 

PRZED OSZUSTWEM? 

 

  

POLICJA 
OSTRZEGA 

 

NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ! 
 
 

 

W przestrzeni informacyjnej pojawiło się szereg 

nieprawdziwych informacji, prób oszustw i 

wprowadzania w błąd, związanych z wystąpieniem 

pandemii wirusa SARS-COV-2. 
• NIE WPUSZCZAJ DO 

MIESZKANIA OBCYCH 

OSÓB. 

 

• NIE KUPUJ OD OSÓB 

POSTRONNYCH 

LEKARSTW ani INNYCH 

ŚRODKÓW 

FARMACEUTYCZNYCH. 

 
 

• W PRZYPADKU 

ZAISTNIENIA POTRZEBY 

PRZYJEDZIE DO CIEBIE 

UMUNUDROWANY 

POLICJANT. 

 
 

• BĄDŹ ROZSĄDNY 

PODCZAS ZAKUPÓW I 

PRZEGLĄDANIA STRON 

INTERNETOWYCH – 
sprawdzaj sklepy, które oferują do 

zakupu środki ochrony osobistej 

(maseczki, środki dezynfekujące), 
Nie otwieraj podejrzanych linków ani 

załączników przesyłanych we 

wiadomościach z nieznanych Ci źródeł.. 
 

 

METODY DZIAŁANIA SPRAWCÓW OSZUSTW: 

• Fałszywe informacje o działaniach władz państwowych  

i organów sanitarnych, w celu wywołania paniki; 

• Fałszywe SMS-y od osób podszywających się pod 

instytucje państwowe; 

• Działania nakłaniające klientów banków do dokonywania 

transakcji, które mają rzekomo uchronić ich przed utratą 

środków finansowych zdeponowanych w bankach; 

• Wiadomości o szczepieniach przeciwko koronawirusowi 

COVID-19 oraz treści na temat wykrywania i leczenia 

koronawirusa, jak również potrzebą zapłaty za szczepionkę 

• Wiadomości dotyczące wsparcia żywieniowego w związku 

z epidemią koronowirusa; 

• oszustwa z wykorzystaniem telefonu pod tzw. "legendą" 

(urzędnik, policjant, pracownik spółdzielni, MOPS, 

kurier); 

• wyłudzenia danych osobowych pod pretekstem leczenia 

chorych na koronawirusa, przekazania darowizny na rzecz 

walki ze skutkami pandemii; 

• sprzedaż środków ochrony osobistej - po zawyżonych 

cenach lub nie dostarczanie zamówienia po dokonanej 

przedpłacie na wskazany numer konta bankowego. 
 

 PAMIĘTAJ!!! 
NIGDY pod żadnym pozorem nie przekazuj swoich 

oszczędności, kosztowności i wartościowych przedmiotów 

osobom obcym, podającym się za krewnego, policjantów czy 

urzędników, albo pracowników szpitala. 

W TEN SPOSÓB NIE DZIAŁAJĄ TE INSTYTUCJE. 

Podmioty prywatne świadczące usługi medyczne również nie 

wysyłają swoich przedstawicieli po zapłatę do domów 

krewnych swoich klientów.  

 


