
 

 

 

P O L I C J A    A P E L U J E ! 

 
Szanowni Państwo 

 

 Na terenie naszego kraju nadal trwa epidemia wirusa COVID 19, a co za tym idzie 

obowiązują nas wszystkich restrykcje sanitarne. Nie zmienia to jednak faktu, że oszuści 

wykorzystują zaistniałą sytuację aby pozbawić osoby starsze cennych rzeczy, w tym 

niejednokrotnie oszczędności całego życia. 

 

 W związku z powtarzającymi się przypadkami oszustw, których ofiarami stają się 

seniorzy apelujemy do Państwa o ostrożność, czujność i rozsądek w kontaktach z osobami 

obcymi, a szczególnie takimi, które zainteresowane są otrzymaniem pieniędzy! 

 

 Po raz kolejny na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Płocku policjanci 

odnotowali przypadki oszustw tzw. metodą „na wnuczka”, które dla oszukanych seniorów  

zakończyły się stratami w wysokości nawet kilkuset  tysięcy złotych. Ofiarami oszustów ponownie 

stały się osoby starsze, które słysząc, że wnuczkowi potrzebna jest pomoc gotowe są oddać 

wszystkie oszczędności. Świadomość wielu osób wzrasta, co pokazują liczne nieudane próby 

podejmowane przez przestępców, mimo to nadal zdarzają się sytuacje, w których złodzieje 

wykorzystują ufność, łatwowierność, miłość i oddanie rodzinie oraz szczere intencje seniorów, 

którzy chcą pomóc najbliższym w trudnej sytuacji życiowej. 

 

P O L I C J A   P R Z Y P O M I N A  ! 

 

◼ Zachowajmy ostrożność i rozsądek w kontaktach z osobami obcymi, które mogą 

podawać się za naszych krewnych lub policjantów! 

◼ Pamiętajmy! Funkcjonariusze policji nigdy nie poproszą o przekazanie pieniędzy 

oszustowi lub przelanie ich na jakiekolwiek konto w ramach pomocy w działaniach 

policyjnych! 

◼ Nigdy nie przekazujmy żadnych pieniędzy osobom, których nie znamy zanim nie 

sprawdzimy i nie potwierdzimy, że nasi znajomi czy krewni ich faktycznie potrzebują! 

◼ Pamiętajmy! Nie każdy kto dzwoni lub puka do naszych drzwi ma uczciwe zamiary! 

◼ W przypadku zetknięcia się z próbami dokonania tego typu oszustw zawsze należy 

zgłosić to policji. Prosimy każdorazowo telefonować pod numer 112 lub 48 705 16 00, 

48 705 16 01 albo bezpośrednio kontaktować się z najbliższym komisariatem lub 

posterunkiem policji. 

 

Apelujemy również do bliskich osób starszych - zadbajcie Państwo o bezpieczeństwo 

seniorów. Powiedzcie im o zagrożeniach, uczulcie na przestępcze techniki, z których 

korzystają oszuści. Porozmawiajcie ze swoimi rodzicami bądź dziadkami o czyhających na 

nich zagrożeniach ze strony takich osób. Wpłyńcie Państwo na osoby starsze, by kontaktowały 

się z Wami i pytały o radę. 

 

 

KOMENDA MIEJSKA POLICJI 

W PŁOCKU 


