
Jeśli chcesz dowiedzieć się:
•	 o	możliwych	zagrożeniach	finansowych,	
•	 o	metodach	działania	oszustów,
•	 jak	zachować	ostrożność	i	bezpieczeństwo	 

w	sytuacjach	zagrożenia.

DROGI SENIORZE

Organizator	projektu

Partnerzy	projektu

W	trakcie	trwania	projektu	 
odbędą	się	spotkania	edukacyjne	
oraz	zostanie	ogłoszony	konkurs.

Zapraszamy	do	programu

Formularz zgłoszenia na stronie:  
www.podlaska.policja.gov.pl

zakładka: Senior na czasie

Projekt	realizowany	z	Narodowym	Bankiem	Polskim	 
w	ramach	programu	edukacji	ekonomicznej

Udział w projekcie 

jest BEZPŁATNY.
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Podlaskie Stowarzyszenie Diabetyków

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków  
Oddział Wojewódzki w Białymstoku 



 W związku z nadal rosnącą liczbą 
dokonywanych oszustw wobec ludzi 
starszych przez osoby podające się 
za członków rodziny, policjantów CBŚ 
oraz mediatorów, 

- Kontaktują się telefonicznie, podszywa-
jąc	 się	pod	członka	 rodziny np. wnu-
ka i proszą o pilne pożyczenie gotów-
ki. Pieniądze zazwyczaj przekazywane 
są przelewem na konto lub przez rzeko-
mego znajomego. Po czasie informują, 
że nie mogą odebrać pieniędzy osobi-
ście i wyślą znajomego, ze wskazaniem 
dokładnego opisu osoby. W umówio-
nym terminie do mieszkania przychodzi 
opisana osoba, która w imieniu poszko-
dowanego członka rodziny odbiera pie-
niądze.

- Nową metodą jest podszywanie	 się	
pod	mediatora, który potrzebuje pie-
niędzy w sytuacji wypadku drogowego 
rzekomego członka rodziny.

- Zdobywają zaufanie podając	 się	
za	 funkcjonariusza	 Policji	 CBŚ, który 
tropi oszusta wyłudzającego pieniądze. 
Policjant ten prosi o przesłanie pienię-
dzy, które miałyby pomóc w ustaleniu 
tożsamości oszusta.

- Podają	się	za	przedstawicieli	różnych	
instytucji. Po wejściu do mieszkania wy-
korzystują nieuwagę domownika, pene-
trują pomieszczenia i kradną pieniądze 
bądź inne cenne przedmioty.

- Zdobywają	 zaufanie	 podając	 się	
za	nowych	sąsiadów bądź osoby zna-
jome naszych sąsiadów. W ten sposób 
wchodzą do mieszkania i dokonują kra-
dzieży lub wyłudzają pieniądze.

	 Nigdy	pod	 żadnym	pozorem	nie	przeka-
zujcie Państwo pieniędzy	osobom	obcym!

 Nie ufajcie osobom, które dzwoniąc 
do	Was	 przedstawiają	 się	 jako	 rodzina	
i	proszą	o	pilne	pożyczenie	gotówki!

 Zawsze potwierdzajcie prośbę o pomoc, 
kontaktując	się	bezpośrednio	z	osobami	
najbliższymi.

 Nigdy nie ulegajcie presji czasu,	 którą	
wywierają	oszuści!

 Nie wpuszczajcie Państwo do domu 
osób nieznajomych,	 bez	 wcześniejsze-
go	 upewnienia	 się	 kim	 one	 są.	 Macie	
prawo	do	uzyskania	danych	osób	i	firm,	
które	reprezentują.

 Nie wierzcie w „życiowe okazje”	ofero-
wane	przez	nieznajomych.

 Nie sugerujcie się numerami wskaza-
nymi przez te osoby,	po	drugiej	stronie	
aparatu	też	może	być	oszust.

 Miejcie przygotowaną listę najważ-
niejszych instytucji	 (spółdzielnia,	 Za-
kład	Energetyczny,	gazownia,	itp.)	bądź	
zadzwońcie	na	Policję!

 Współdziałajcie z sąsiadami	 w	 zakresie	
wzajemnej	ochrony	i	obserwacji	mieszkań!

Drogi	Seniorze	
-	ku	przestrodze	!

Jak	chronić	się	przed	oszustami?

Podlaska	Policja	apeluje	
o	wyjątkową	ostrożność	!!!

Gdy	podejrzewamy	 
że	mamy	do	czynienia	 

z	oszustem,	 
nie	wahajmy	się	zadzwonić	 

na	numery	alarmowe:
997	lub	112

Jak działają oszuści? SENIOR 
NA CZASIE


