
Zapamiętaj i przekaż swojej mamie!

• Nie ufaj osobom podającym się telefonicznie za policjanta, który 
twierdzi, że prowadzi tajną akcję. O takich sprawach policja nigdy 
nie informuje.

• Nie przekazuj gotówki osobom, których nie znasz.

• Policja nigdy w takich lub podobnych sytuacjach nie prosi 
o przekazanie pieniędzy

• Gdy ktoś dzwoni w sprawie pieniędzy koniecznie powiadom policję, 
nr telefonu alarmowego 997 i 112!

Bądź ostrożny i wytłumacz mamie!

• jeżeli rozmówca proponuje, że możesz potwierdzić autentyczność 

dzwoniącego policjanta pod numerem 112 - zanim zadzwonisz pod 

ten telefon, sprawdź czy rozłączyłeś poprzednią rozmowę i odczekaj

kilka minut (spowodujesz, że rozmówca-oszust się zniechęci)

• nie działaj pochopnie pod presją czasu

• po rozmowie zadzwoń do kogoś bliskiego na znany Ci numer 

telefonu by opowiedzieć o zdarzeniu – nie może być ono tajemnicą

• jeśli nie możesz skontaktować się z najbliższymi, niezwłocznie 

powiadom Policję o takim zdarzeniu, dzwoniąc pod numer 

Akcja „Zrób prezent swojej mamie i wytłumacz jak działają oszuści” 26 maja 2020 rok



szustwa tak  zwanego  członka  rodziny

(wnuczka) każdy już  zna,  to  też  oszuści

dzwonią podając się teraz za „policjanta”.
Ta metoda wyłudzania pieniędzy staje się

niestety  coraz  bardziej  popularna   wycelowana

głównie  w osoby w podeszłym wieku. Oszuści
wykorzystują  ich  chęć  niesienia  pomocy
i społecznego  zaangażowania  szczególnie  gdy
mogą  wesprzeć  funkcjonariuszy  Policji  w  akcji
ujęcia przestępców. Oczywiście chodzi o wsparcie
finansowe,  a  to  zwykłe  oszustwo  bo  stoi  za  tym

fałszywy policjant. 

P A M I Ę T A J ! ! ! 

To tylko dwa przykłady wyłudzeń metodą „na wnuczka” lub
„na policjanta CBŚ”. Ale przestępcy nie próżnują i szukają

innych, coraz to nowszych sposobów na zdobycie pieniędzy. 

Od stycznia do dzisiaj oszustom w ten
sposób udało się już wyłudzić około 

1 400 000 zł naszym mieście i powiecie!

 Jak wspólnie nie będziemy rozmawiać

z naszymi rodzicami, to ta kwota
z pewnością się powiększy. 

Powiedzmy wspólnie STOP, zadbajmy
o naszych Seniorów i zatrzymajmy tą falę oszustw! 

Oszuści szukają różnych sposobów na wyłudzenie pieniędzy.
Bazują na poczuciu odpowiedzialności chęci niesienia pomocy innym.
Wzbudzają w seniorach zaufanie,a potem bezwzględnie wykorzystują.

Dlatego w tym szczególnym czasie przypominamy:
Policja nigdy nikogo nie prosi o pieniądze! Nie daj się oszukać.

Jeżeli ktokolwiek dzwoni i prosi o pieniądze,
rozłącz się i skontaktuj z Policją oraz najbliższymi.

 Niczego nie przekazuj!, nie wypłacaj pieniędzy z konta.
W ten sposób unikniesz utraty pieniędzy,
a nam pomożesz zatrzymać oszustów.

- mówi insp. Mariusz Ciarka Rzecznik Prasowy Policji
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