
APEL 

Komendanta Powiatowego Policji w Przasnyszu 

Dotyczący BEZPIECZEŃSTWA OSÓB STARSZYCH 

 

Na terenie naszego województwa w dalszym ciągu dokonywane są 

przestępstwa na osobach starszych, z którymi przestępcy kontaktują się 

telefonicznie i podają za osobę bliską, urzędnika państwowego lub 

funkcjonariusza Policji. Osoby dzwoniące proszą o przekazanie określonej kwoty 

pieniędzy pod pretekstem trudnej sytuacji życiowej lub przekonują, że prowadzą 

ważną akcję policyjną, mającą na celu rozpracowanie grupy przestępczej i ich 

działania mają zapobiec kradzieżom środków zgromadzonych na koncie w banku. 

Metody działania sprawców nieustannie ulegają zmianie i niemożliwym jest 

przytoczenie ich wszystkich. Ważne jest to, że oszuści wykorzystują 

łatwowierność i naiwność osób starszych oraz fakt przekazywania pieniędzy za 

pośrednictwem osób nieznanych. Znamy przypadki, że seniorzy pozostawiali 

oszczędności życia w koszach na śmieci lub też zaciągali pożyczki w banku, 

głęboko wierząc, że pomagają w słusznej sprawie. 

Dlatego też Przasnyska Policja radzi: 

• nie przekazuj pieniędzy osobom, których nie znasz i nie pozostawiaj ich w 

miejscach, które wskażą nam oszuści 

• nie działaj pochopnie, zawsze potwierdź prośbę osoby dzwoniącej poprzez 

nawiązanie kontaktu z rodziną, a w przypadku braku takiej możliwości z 

najbliższą jednostką Policji lub pod numerem alarmowym 112 

• zabezpiecz hasła do swoich kont bankowych oraz numery pin do kart 

płatniczych, aby nie wpadły w nie powołane ręce 

• podczas zakupów w Internecie, czy też otrzymania sms np. o wyłączeniu 

prądu lub nie dopłacie rachunku, NIGDY nie wchodź w przesłany link 

SENIORZE! Jeżeli masz podejrzenie, że może to być oszustwo, udaj się do 

najbliższej jednostki Policji, zadzwoń do swojego dzielnicowego lub na numer 

alarmowy 112. Nie ulegaj presji czasu, którą wywierają oszuści. PAMIĘTAJ! 

Policjanci NIGDY nie proszą o przekazanie pieniędzy. Jeżeli dzwoni do Ciebie ktoś 

i przedstawia się za funkcjonariusza Policji, a następnie informuje Cię o wypadku 

osoby bliskiej i potrzebie wpłaty pieniędzy celem uniknięcia kary, zakończ 

rozmowę. Nie wdawaj się w rozmowę z oszustem! Powiedz o tym najbliższym! 

 Szanowni Państwo! Mam nadzieję, że tych kilka podstawowych rad 

zwiększy Waszą czujność i uchroni przed działaniami oszustów. 

 

                                                                                                                                                    KOMENDANT 
    Powiatowy Policji w Przasnyszu 

                                                                                          insp. Tomasz Łysiak 


