
DEBATA SPOŁECZNA 

dotycząca bezpieczeństwa osób 
starszych 

Zielonki,  5 października  2014 r 

   



Uczestnicy debaty 

Wójt Gminy Zielonki Bogusław Król 

 Przewodniczący Rady Gminy  

Komendant Komisariatu Policji  
w Zielonkach – podinsp. Włodzimierz 
Gamrat  

 Przedstawiciele społeczeństwa ( radni , 
sołtysi itp.) . 

Mieszkańcy gminy 

 



Główne cele debaty 

• zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań 
społecznych w zakresie poprawy 
bezpieczeństwa,  

• wymiana informacji o istniejących 
zagrożeniach,  

• wypracowanie wspólnych metod działania 
oraz przedsięwzięć zmierzających do 
ograniczenia występujących zagrożeń,  

• zaktywizowanie społeczności do tworzenia 
lokalnych koalicji na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa.  



SIEDZIBA KOMISARIATU POLICJI  
W Zielonkach ul. Krakowskie Przedmieście 110 



Proponowany obszar 
tematyczny debaty 

• jak uchronić się przed oszustami, którzy chcą wyłudzić 
lub ukraść pieniądze metodą „na wnuczka”, fałszywego 
inkasenta, przedstawiciela urzędów, akwizytora usług itp., 

• jak zachowywać się podczas podejmowania środków 
płatniczych z bankomatu i dokonywania opłat w urzędach, 

• jak zachować się w sytuacji zagrożenia np. na ulicy, 
parku, w porze wieczorowej, 

• jak współpracować z Policją, gdy jesteśmy świadkami 
niepokojących zdarzeń, 

• jak zadbać o bezpieczeństwo we własnym domu, zwłaszcza 
w przypadku osób samotnych, 

 



Metody działania przestępców-
oszustów  

• metoda „na wnuczka”  

• metoda „na doręczyciela” lub 
„inkasenta” 

• metoda „na domokrążcę” 

• metoda „na litość” 

• metoda „na pracownika spółdzielni” 

• metoda „na przedstawiciela urzędu” 



Profilaktyka 

• Nie przekazuj żadnych pieniędzy osobom, które telefonicznie 
podają się za członków Twojej rodziny lub proszą  
o przekazanie pieniędzy poprzez osoby pośredniczące. 
Sprawdź, czy jest to prawdziwy krewny, oddzwoń do niego 
lub skontaktuj się z innymi członkami rodziny, którzy mogą 
potwierdzić, że jest to ta osoba, za którą się podaje oraz 
czy rzeczywiście potrzebuje takiej pomocy, o jaką prosi; 

  
• Nie udzielaj żadnych informacji przez telefon, nie podawaj 

swoich danych personalnych, numerów kont bankowych i haseł 
do nich, nie mów o swoich planach życiowych oraz członków 
rodziny; 

  
• Jeśli zjawił się przedstawiciel jakiejś instytucji np. banku, 

administracji, elektrowni czy gazowni, bez otwierania drzwi 
sprawdź telefonicznie czy był on do Ciebie skierowany, poproś 
aby pokazał legitymację. Jeśli nie masz telefonu poproś, aby 
przyszedł z Twoim sąsiadem mieszkającym obok;  



Profilaktyka 

• Jeśli musisz kogoś wpuścić do domu, nie zostawiaj go 
ani na chwilę samego w mieszkaniu. Najlepiej, aby 
towarzyszyli Wam wtedy sąsiedzi lub ktoś z rodziny;  

 
• Nie przekazuj żadnych pieniędzy akwizytorom czy 

inkasentom i nie podpisuj z nimi żadnych umów. 
Transakcje zawieraj w siedzibie firmy. Jeżeli to 
możliwe przed podpisaniem skontaktuj się z kimś z 
rodziny. Jeżeli słabo widzisz poproś o przeczytanie 
treści dokumentu;  

 
• Staraj się zapamiętać jak najwięcej szczegółów 

dotyczących wyglądu i zachowania podejrzanej osoby;  
 



Profilaktyka 

• Nie wpuszczaj do domu sprzedawców, którzy 
oferują zakup przedmiotów niewiadomego 
pochodzenia po bardzo „korzystnych” cenach. 

 

• Pieniądze bezpiecznie przechowuj w banku. 
Odbierając rentę czy emeryturę poproś aby 
zawsze towarzyszyła ci osoba zaufana. 

 

• Pamiętaj, aby o swoich podejrzeniach 
powiadomić Policję 

 

Nie wpuszczaj do domu sprzedawców, którzy 



ZADZWOŃ NA POLICJĘ 

997 LUB 112 

 



 
 
 

 
 
  
 

  
 
Kiedy zauważysz cokolwiek, co wzbudzi Twój niepokój w miejscu zamieszkania, na klatce 

schodowej, na ulicy lub parkingu. 
 

Jeżeli zobaczysz nieznajomego, próbującego otworzyć drzwi u sąsiada, wiedząc, że nie ma 
go w domu. 

 
Kiedy usłyszysz hałas w mieszkaniu sąsiada, a wiesz, że mieszkańcy wyjechali. 

 
Jeżeli zauważysz podejrzanie zachowujące się osoby. 

 
Jeżeli staniesz się świadkiem włamania. 

 
Widząc zagrożenie - nie narażaj się sam. 



Unikaj sytuacji, w których możesz stać 
się ofiarą 

• Przewiduj i postępuj zgodnie z zasadami 
bezpieczeństwa i zdrowego rozsądku. 

• Jeśli idziesz na przyjęcie do znajomych lub 
kończysz pracę w późnych godzinach wieczornych 
już wcześniej zaplanuj powrót. 

• O zamiarze wyjścia z domu, przewidywanej trasie 
oaz terminie powrotu powiadom sąsiada lub rodzinę. 

• Nigdy nie chodź na skróty, trzymaj się miejsc 
uczęszczanych i dobrze oświetlonych. Po zmierzchu 
noś ze sobą latarkę lub element odblaskowy.  



Unikaj zagrożeń cd. 

• Jeśli musisz w późnych godzinach samotnie chodzić 
po ulicach, wystrzegaj się krótkich uliczek, 
przejściowych bram, terenów zakrzewionych 
szczególnie gdy nie są oświetlone. Unikaj 
zaciemnionych przejść podziemnych. 

• Wychodząc z domu nie zabieraj ze sobą dużych 
kwot pieniędzy i kosztowności, to prowokuje. 

• Podróżując środkami komunikacji miejskiej siadaj 
zawsze w grupie kilku osób lub blisko kierowcy. Nie 
podróżuj pociągiem w pustym przedziale. 



Powszechność stosowania bezgotówkowego sposobu 
płatności oraz możliwości pobierania gotówki  

z bankomatów powoduje, że każda osoba korzystająca 
z tych udogodnień narażona jest na zagrożenia 

związane z działalnością przestępczą. 

Jak ich uniknąć? 
• Chroń poufny numer PIN.  
• Chroń kartę przed złodziejami i oszustami. 
• Wpisując numer PIN na klawiaturze terminala lub 

bankomatu, zawsze zakrywaj ręką klawiaturę. 
• Zwróć uwagę na bankomat, w którym wypłacasz 

pieniądze. 
• Zagubienie bądź kradzież karty płatniczej 

niezwłocznie zgłoś bankowi.  
• Bądź zawsze obecny przy płatności kartą. 
• Sprawdzaj, czy posługujesz się właściwą kartą. 

 



Uważaj na złodziei kieszonkowych  

• Zwracaj uwagę na sztuczny tłok na dworcach, 
autobusach, na placach targowych oraz na ulicy. 

• Unikaj korzystania z wszelkich podejrzanych usług 
świadczonych na ulicy (tj. wróżenia, gier hazardowych, 
okazyjnych możliwości zakupu lub sprzedaży walut, 
złota itp.. ). 

• Nigdy nie zawieraj przypadkowych znajomości w 
lokalu, na ulicy, w sklepie - przystojny i kulturalny pan, 
czy też atrakcyjna pani mogą być członkami grupy 
przestępczej, Nawet dzieci mogą być wykorzystywane 
do wabienia potencjalnych ofiar. 



Uważaj na złodziei kieszonkowych  

• Trzymaj torebkę z przodu, zawsze zamknięciem do 
siebie. 

• Portfel włóż w bezpieczne miejsce aby nie był 
widoczny dla innych. 

• Nie noś w torebce, portfelu ważnych dokumentów, 
biżuterii i innych wartościowych przedmiotów.   

• Nie trzymaj pieniędzy w jednym miejscu. Pieniądze 
najlepiej rozmieścić w różnych kieszeniach jednak 
nigdy w tylnych kieszeniach spodni. 

• Klucze do mieszkania noś w innym miejscu niż 
dokumenty z adresem. 

• Nie kładź torebki, portfela na ladzie poza zasięgiem 
wzroku. 



Uważaj na złodziei 
kieszonkowych  

 

• Przy płaceniu rachunku dyskretnie licz pieniądze i nie 
pokazuj całej zawartości portfela. 

• Jeśli masz już przy sobie gotówkę np. pobrałeś z 
banku bądź przezorny. Unikaj tłoku, publicznych 
środków komunikacji i przypadkowych spotkań. 
Poruszaj się samochodem, taksówką, korzystaj z 
ochrony drugiej osoby lub pracowników specjalnej 
firmy. 

• Jeżeli wydaje ci się, że jesteś śledzony, zachowaj 
spokój i poszukaj jakiegoś bezpiecznego miejsca, 
wejdź do sklepu lub lokalu użyteczności publicznej. 



POLICJA + SPOŁECZEŃSTWO =                
SUKCES 

WszystkiePolicje świata wiedzą jak wiele zależy od 
zwykłych Ludzi 




