
SENIORZE UWAŻAJ NA OSZUTÓW!!! 

Problem oszustw dokonywanych metodą „na wnuczka” czy „na policjanta” 

wciąż jest aktualny i Policja cały czas stara się działać na rzecz ograniczenia 

tego rodzaju przestępczości. Najważniejsza w tym zakresie niewątpliwie jest 

profilaktyka i edukacja. Policjanci z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI 

w ramach kampanii informacyjnej ostrzegają osoby starsze przed oszustami 

działającymi metodą „na policjanta”, „na wnuczka” czy „prokuratora”. 

Seniorze bądź ostrożny, nie wiesz kiedy zadzwoni do Ciebie oszust. 

 

Poznaj metody działania oszustów: 

• Dzwoni telefon, podnosisz słuchawkę, 

• Osoba, z którą rozmawiasz przekonuje, że jest Twoim wnuczkiem, krewnym, 

znajomym lub inną bliską osobą, 

• Osoba ta informuje, że pilnie potrzebuje pieniędzy np. została zatrzymana przez 

policję, bo spowodowała wypadek i trzeba zapłacić kaucję, aby wyszła na wolność, 

• Telefon dzwoni ponownie. Osoba informuje, że jest policjantem bądź 

prokuratorem i przekonuje, że przed chwilą dzwonił oszust, a Ty musisz pomóc go 

zatrzymać, 

• Zostajesz poinformowany, że potrzebne są pieniądze, które masz przekazać 

nieznanej Ci osobie. Rozmówca może na Ciebie krzyczeć przez telefon, żeby 

przełamać Twój opór. Zabrania Ci mówienia o tej sprawie innym osobom, 

wymusza, aby wszystko zachować w tajemnicy. Namawia Cię, abyś nie odkładał 

telefonu i cały czas kontynuował rozmowę. Wielokrotnie podkreśla, że jest to 

policyjna akcja przeciwko oszustom. 

 

Pamiętaj! Policja nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy i nigdy nie dzwoni z 

takim żądaniem. Policja nigdy nie poprosi Cię też o pozostawienie pieniędzy w 

konkretnym miejscu, ani zaciągnięcie pożyczki w banku! 



Wszystkie osoby, do których wykonywane są tego typu telefony, powinny 

zachować szczególne środki ostrożności. Warto zatrzymać się na chwilę, uspokoić i nie 

działać pod wpływem impulsu.  

Jeśli ktoś telefonicznie prosi nas o pieniądze, udział w akcji policyjnej, bądź mamy 

jakiekolwiek wątpliwości, z kim rozmawiamy, należy niezwłocznie skontaktować się z 

bliskimi. Jeżeli nie ma takiej możliwości, a podejrzewamy, że ktoś chce nas oszukać, 

zadzwońmy na Policję pod numer alarmowy 112 albo 997 – najlepiej z telefonu 

komórkowego, ewentualnie stacjonarnego po uprzednim upewnieniu się, że ostatnia 

rozmowa została skutecznie rozłączona.  

 

PAMIĘTAJ! 

• Policja nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy, ani zaciąganie kredytów. 

• Policja nigdy nie informuje telefonicznie o prowadzonych przez siebie działaniach. 

• Jeśli odebrałeś taki telefon, bądź pewny, że dzwoni oszust. 

• Nigdy w takich lub podobnych sytuacjach nie przekazuj pieniędzy, nie podpisuj 

dokumentów. 

• Po takiej rozmowie natychmiast zadzwoń do kogoś bliskiego, na znany Ci numer 

telefonu i opowiedz o tej sytuacji. 

• Zawsze po takim telefonie powiadom Policję, dzwoniąc pod numer 112. 

 


