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APEL DO MIESZKAŃCÓW !!! 
 
Mając na uwadze odnotowane na terenie naszego powiatu, ale też powiatów ościennych,  przypadki 

przestępstwa, w którym ofiarą była osoba starsza, zwracam się z apelem do wszystkich osób starszych, 
samotnie zamieszkujących, o zachowanie szczególnej ostrożności podczas wpuszczania do domu osób 
podających się za pracowników różnych instytucji jak również telefonujących i podających się za członków 
Naszej rodziny, krewnych, czy policjantów. 

 
• Żądajmy od osób, które podają się za przedstawicieli różnych instytucji okazania dokumentów ze 

zdjęciem  gdy mamy wątpliwości powiadamiajmy Policję (tel. alarmowy 112, 997) albo poprośmy                       
o pomoc sąsiadów lub członów swojej rodziny. 

• Nie wpuszczajmy takich osób do mieszkań – nie ufajmy zapewnieniom, że dostaniemy „za darmo” 
jakieś prezenty - takie metody z reguły stosują oszuści i naciągacze, którzy chcą wyłudzić od nas 
pieniądze, 

• Oszuści zmodyfikowali metodę swojego działania. Dzwonią na numer stacjonarny i nawiązując 
rozmowę ze starszą osobą podszywają się za funkcjonariuszy Policji lub Centralnego Biura 
Śledczego przekonując starszą osobę, że rozpracowują zorganizowaną grupę przestępczą i proszą 
aby im w tym pomóc. Ta pomoc ma polegać na przekazaniu gotówki. Ponadto, osoby te, mogą 
wprowadzać nas w błąd informując podczas rozmowy telefonicznej, że przekierowują ją na numer 
alarmowy Policji, podszywając się za fałszywego dyżurnego jednostki. W takich sytuacjach najlepiej 
rozłączajmy się, lub sami, z własnego telefonu, wybierajmy numer alarmowy Policji. 

• Ostrzegamy również o wszelkich osobach, które telefonicznie podają się za członków Waszej rodziny 
lub proszą o przekazanie pieniędzy poprzez osoby pośredniczące. Należy sprawdzić, czy jest to 
prawdziwy krewny, poprzez oddzwonienie do niego lub skontaktowanie się z innymi członkami 
rodziny, którzy mogą potwierdzić, że jest to ta osoba, za którą się podaje oraz czy rzeczywiście 
potrzebuje takiej pomocy.   
  
Pamiętajmy, aby nie udzielać żadnych informacji przez telefon, nigdy nie podajemy swoich danych 

personalnych, numerów kont bankowych i haseł do nich, nie mówimy o swoich planach życiowych czy 
członkach rodziny.  
 
Mamy głęboką nadzieje, że przedstawione rady i wskazówki przyczynią się do poprawy  bezpieczeństwa 
naszych mieszkańców.  

  
 

             Komendant Powiatowy Policji  
         w Wołowie 
 

 

 

 


	KOMENDA  POWIATOWA POLICJI

