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UWAGA NA OSZUSTÓW
Policjanci cały czas przestrzegają przed oszustwami, których oﬁarami stają się najczęściej
starsze osoby.
Mundurowi apelują do mieszkańców o ostrożność w kontaktach zarówno telefonicznych jak i w
sytuacji, kiedy ktoś nieznajomy puka do naszego mieszkania.

Pamiętajmy, że oszuści wciąż poszukują swoich potencjalnych oﬁar. Najczęściej pokrzywdzonymi stają się starsze osoby. Nie
bądźmy więc obojętni i ostrzegajmy naszych krewnych o metodach działania przestępców. Przy każdym rodzinnym
spotkaniu edukujmy bliskich, mówiąc im o konieczności sprawdzania u źródła informacji podanej przez telefon czy też w
bezpośrednim kontakcie. Seniorzy świadomi zagrożenia i mający wiedzę, że mogą do nich telefonować czy tez pukać do ich
drzwi – przestępcy (podając się też często dla uwiarygodnienia swojej osoby za przedstawiciela instytucji zaufania
publicznego) – będą ostrożniejsi a przez to też bezpieczniejsi. Przy tego typu przestępstwach ogromną rolę odgrywa
proﬁlaktyka. Rola bliskich jest w tym wypadku nieoceniona. Dzięki bezpośrednim kontaktom z: rodzicami, dziadkami czy też
innymi starszymi osobami z rodziny, możemy przekazać im wiedzę niezbędną do zminimalizowania tego zjawiska. Z
policyjnych informacji wynika, że coraz więcej osób jest świadomych zagrożenia, dzięki czemu przestępcom nie udaje się
oszukać kolejnych osób, do których telefonują lub stawiają się tez u nich osobiści. Jednak wciąż odnotowywane są przypadki
udanych prób.
Pamiętajmy, że zasada „ograniczonego zaufania” do nieznajomych obowiązuje nie tylko dzieci. Dorośli często
o niej zapominają, stając się oﬁarami własnej łatwowierności i braku rozwagi. Oszuści wykorzystują ufność
oraz dobre serce osób, które nie potraﬁą odmówić pomocy w trudnej sytuacji. Należy pamiętać, że oszuści nie
próżnują i co jakiś czas modyﬁkują swoje działania.
Algorytm postępowania przestępców jest następujący - dzwonią na numer stacjonarny i nawiązują rozmowę ze starszą osobą
podszywają się pod któregoś z członków rodziny. Po chwili jednak przerywają połączenie. Bardzo szybko telefon ponownie
dzwoni. Tym razem przestępca podaje się za policjanta, funkcjonariusza CBŚ lub CBA. Oszust przekonuje swego rozmówcę,
że np. rozpracowuje zorganizowaną grupę przestępczą i prosi, aby mu w tym pomóc – poprzez przekazanie gotówki. Głos w
słuchawce podkreśla, że dzięki temu będzie można zatrzymać prawdziwych przestępców. W rzeczywistości działanie to jest
bezprawne i nie ma nic wspólnego z postępowaniem funkcjonariuszy Policji, a jedynym celem jest zdobycie środków
ﬁnansowych przez zorganizowane grupy przestępcze. Po przekazaniu pieniędzy lub wpłaceniu ich na wskazane przez
oszusta konto - kontakt się urywa. Z reguły to właśnie w tym momencie - pokrzywdzony orientuje się, że padł oﬁarą oszusta
tracąc niejednokrotnie oszczędności życia.
Jednak oszuści nie poprzestają tylko na kontakcie telefonicznym, lecz coraz częściej odwiedzają seniorów w mieszkaniach
podając się za pracowników: ﬁrmy energetycznej, którzy muszą sprawdzić liczniki, bądź oferują nową, „korzystniejszą”
umowę, za hydraulików, którzy przyszli usunąć poważną nieistniejącą awarię, pracowników administracji - poinformujących o
zmianach czynszowych czy nawet za pracowników socjalnych MOPR-u, którzy oferują dodatkowe, lub większe świadczenie.
Inna metoda działania polega na tym, że sprawcy pukają do mieszkań, przykładowo prosząc o coś do jedzenia lub picia –
informując informując, że zmarł im ojciec, a matka przebywa w szpitalu. Starsze osoby, okazując swoje dobre serce, bez
zastanowienia przygotowują posiłek, a w tym czasie złodzieje okradają mieszkanie
POLICJA APELUJE O WYJĄTKOWĄ OSTROŻNOŚĆ!!!

• Nie otwierajcie Państwo drzwi bez sprawdzania, kto stoi po drugiej stronie!
• Nie wpuszczajcie Państwo do domu osób nieznajomych bez wcześniejszego upewnienia sie kim one są. Macie
prawo do uzyskania danych osoby bądźmy jaka reprezentuje dana osoba pukająca do twoich drzwi!
• Nie przechowujcie Państwo w domu dużych kwot pieniędzy!
• Pod żadnym pozorem nie przekazujcie Państwo pieniędzy osobom obcym!
• Unikajcie Państwo podejrzanie korzystnych ofert, tym bardziej, jeżeli sprawa połączona jest z wymogiem
podpisywania dokumentów, wpłata zaliczki, ujawnieniem informacji czy okazaniem swoich oszczędności!
• Współdziałajcie Państwo z sąsiadami w zakresie wzajemnej ochrony i obserwacji mieszkań!
• Zgłaszajcie Państwo informacje o zauważonych, podejrzanych osobach, które pojawiły sie w waszej klatce,
mieszkaniu czy posesji!

Aby nie stać się oﬁarą oszustwa, należy przestrzegać następujących zasad:
Przed otwarciem drzwi:
Spojrzeć przez wizjer w drzwiach lub przez okno – by sprawdzić kto nas niepokoi?
- Jeśli nie znamy odwiedzającego – spytać o cel jego wizyty, zapiąć łańcuch zabezpieczający (jeśli zdecydujemy
się na otwarcie drzwi) oraz poprosić o pokazanie dowodu tożsamości lub legitymacji służbowej, identyﬁkatora.
Uczciwej osoby nie zrazi takie postępowanie powodowane ostrożnością.
- W razie wątpliwości należy umówić się na inny termin (najlepiej by był z nami wówczas ktoś z rodziny),
sprawdzając uprzednio w administracji osiedla lub innej odpowiedniej instytucji wiarygodność osoby pukającej
do drzwi (jeśli osoba podaje się za przedstawiciela administracji lub innej instytucji).
We wszystkich przypadkach budzących jakąkolwiek wątpliwość należy niezwłocznie skontaktować się z Policją,
dzwoniąc na numer alarmowy 997 lub 112 z telefonu komórkowego. Postarajmy się zapamiętać jak najwięcej
szczegółów dot. tego typu sytuacji, np. wygląd nieznajomej osoby, numer i markę samochodu, którym
ewentualnie przyjechała, a w przypadku rozmowy telefonicznej – zapiszmy numer z wyświetlacza telefonu,
datę i godzinę rozmowy.
Policjanci po raz kolejny przypominają, że funkcjonariusze Policji NIGDY nie informują o prowadzonych przez
siebie sprawach telefonicznie. NIGDY nie proszą też o przekazanie pieniędzy nieznanej osobie.
Zwracamy się z apelem do osób młodych- informujmy naszych rodziców i dziadków o tym, że są osoby, które
mogą chcieć wykorzystać ich życzliwość. Powiedzmy im jak zachować się w sytuacji kiedy ktoś zadzwoni do
nich z prośbą o pożyczenie dużej ilości pieniędzy. Zwróćmy uwagę na zagrożenie osobom starszym, o których
wiemy, że mieszkają samotnie.
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