
 Seniorzy łatwo mogą stać się ofiarami 
oszustów i naciągaczy.  Osoby starsze, 
które czując się samotne, schorowane, 
a także poprzez swoją ufność, często niepełno- 
sprawność narażane są w większym stopniu 
na działania ze strony przestępców. Padają ofia- 
rami oszustw, wyłudzeń, kradzieży. Dlatego, 
aby ograniczyć liczbę tego typu zdarzeń 
oraz zapobiec podobnym,  przypominamy 
o kilku podstawowych zasadach postępowania.

     SENIORZE PAMIĘTAJ:
•	 nie noś dużej kwoty pieniędzy przy sobie bez 

potrzeby,
•	 jeżeli chcesz wypłacić gotówkę lub dokonać 

innej transakcji bankowej, poproś zaufaną 
osobę, żeby Ci towarzyszyła w drodze powrot- 
nej z bankomatu, banku czy też poczty,

•	 koniecznie naucz się na pamięć swojego 
numeru PIN do karty bankomatowej, nigdy 
nie zapisuj tego numeru na karteczce, 
którą będziesz przechowywać obok karty 
bankomatowej,

•	 nie pożyczaj pieniędzy osobom, których 
znasz tylko z widzenia, lub deklarują, że chcą 
przekazać gotówkę twoim bliskim, 

•	 tam, gdzie panuje tłok - w tramwaju, autobu-
sie, w markecie i na targu trzymaj torbę przed 
sobą, zawsze zapiętą,

•	 przebywając w szpitalu, wartościowe rzeczy 
zdawaj do depozytu, korzystaj z automatu 
zamiast komórki,

•	 u fryzjera, w parku, na cmentarzu, w sklepie 
nie zostawiaj toreb lub siatek z pieniędzmi 
i dokumentami bez nadzoru-nawet na chwilę,

•	 wychodząc na zakupy miej przygotowane 
drobne pieniądze, tak aby nie wyjmować 
za każdym razem portfela.
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Gdy jesteś w domu

•	 nie wpuszczaj nieznajomych do mieszka-
nia  - nie znając osoby nigdy nie znasz jej 
zamiarów,

•	 nie przechowuj w domu dużej ilości gotów-
ki lub kosztowności,

•	 nie otwieraj bezmyślnie drzwi, gdy tylko 
usłyszysz dzwonek,

•	 zawsze przed otworzeniem drzwi zapytaj 
się kto za nimi stoi, pracownicy urzędów,  
zwykle telefonicznie zapowiadają swoją 
wizytę, a inkasenci mogą wystawione ra-
chunki za światło i gaz, zostawić w skrzynce 
pocztowej, nie wchodząc do Twojego 
domu,

•	 nie ufaj nieznajomym, nie wpuszczaj ich do 
klatki schodowej, nie otwieraj domofonu, 
wychodząc zamykaj drzwi do klatki,

•	 utrzymuj więzi z sąsiadami, którzy często 
służą swą pomocą ludziom strasznym 
mieszkającym w ich otoczeniu, 

•	 zawsze zamykaj po przyjściu do domu 
drzwi wejściowe,

•	 postaraj się nie wychodzić z domu po zmro- 
ku, a jeżeli już musisz to zabierz ze sobą 
osobę towarzyszącą,

•	 omijaj tereny źle lub wcale nieoświetlone, 
szczególnie niebezpiecznymi miejscami, 
są obrzeża miast, na których nie ma 
zabudowań. 

Metody popełniania przestępstw

•	 „na wnuczka” – sprawcy przeważnie dzwonią 
na telefon domowy przedstawiając się jako 
wnuk, wnuczka, siostrzeniec lub siostrze-
nica. Tłumaczą „dziadkowi” lub „babci”, np. 
że są w hipermarkecie i mają niepowta- 
rzalną okazję zakupić przedimot w promo-
cyjnej cenie lub znaleźli się w wyjątkowo 
trudnej sytuacji życiowej np. wypadek dro-
gowy. W związku z tym proszą o pożyczkę 
finansową. Oszuści twierdzą, że nie mogą 
przyjechać po pieniądze - wysyłając po 
nie swojego dobrego znajomego lub 
kolegę. Po jakimś czasie znajomy „wnucz- 
ka” zjawia się w mieszkaniu ofiary 
i odbiera przekazaną dobrowolnie w do-
brej wierze kwotę pieniędzy przeznaczoną 
przez seniora na pomoc łakomemu wnu- 
czkowi; 

•	 „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 dotację” – w ostatnim czasie wiele 
słyszy się o rozmaitych dotacjach unij-
nych, rewitalizacji zaniedbanych dzielnic 
i innych tego typu działaniach pomoco-
wych. Wykorzystują to złodzieje. Podając 
się za urzędników proszą o uiszczenie 
„opłaty manipulacyjnej” albo wpłacenie 
„zaliczki” na poczet późniejszej realizacji 
przedsięwzięcia;

•	 „na urzędnika” – sprawcy podając się za 
urzędników państwowych wymyślają sze- 
reg historii, które pozwolą im oszuka 
seniora. Może to być np. wymiana 
złotówek na euro i konieczność spisania 
numerów banknotów  powyżej 50 złotych, 
konieczność wykupu gruntu, na którym 
został postawione mieszkanie poszkodo 
wanego, itp. 

Zazwyczaj to przez Twoją nieuwagę, ufność 
i nieostrożność możesz faktycznie paść 
ofiarą oszustów, kieszonkowców i innych 
przestępców, a także stać się ofiarą kolizjii 
wypadków drogowych oraz innych zdarzeń 
zagrażających życiu, zdrowiu lub mieniu. 
Dlatego pamiętaj o podstawowych zasadach 
bezpieczeństwa, bądź czujny i nieufny w sto-
sunku do obcych. Nie obawiaj się powiadomić 
o zagrożeniu Policję, Straż Miejską, Straż 
Pożarną, Pogotowie Ratunkowe. 

Nie daj szans przestępcom! 
Komenda Wojewódzka Policji 

z siedzibą w Radomiu

Nie pozostawaj obojętny 
widząc zagrożenie!


