
 
 

 

W związku z tym, że na terenie całej Polski dochodzi do wielu oszustw  

i prób wyłudzenia pieniędzy metodą na tzw. legendę – na „wnuczka” „członka rodziny”, 

„policjanta”, których ofiarami najczęściej padają osoby starsze, krakowska Policja ostrzega  

i apeluje o czujność i rozsądek w kontaktach z obcymi osobami.  

Przypominamy co zrobić, by nie stać się ofiarą oszustów: 

• Przede wszystkim należy zachować ostrożność – jeżeli dzwoni do nas ktoś, kto 

podszywa się pod członka naszej rodziny i prosi o pieniądze, nie podejmujmy żadnych 

pochopnych działań. 

• Nigdy nie przekazujmy pieniędzy osobom, których nie znamy zanim nie sprawdzimy 

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

• W momencie, kiedy ktoś będzie chciał nas oszukać, podając się przez telefon,  

za policjanta prowadzącego „akcję”, w której potrzebne będą nasze pieniądze – 

zakończmy rozmowę telefoniczną! Nie wdawajmy się w dyskusję  

z oszustem. Jeżeli nie wiemy jak zareagować, powiedzmy o podejrzanym telefonie 

komuś bliskiemu. 

• W szczególności pamiętajmy o tym, że funkcjonariusze Policji NIGDY nie informują 

o prowadzonych przez siebie sprawach/akcjach telefonicznie! Nigdy nie proszą też  

o przekazanie pieniędzy nieznanej osobie, czy przelaniu ich na inne konto. 

• Nie informujmy nikogo o ilości pieniędzy, które mamy w domu lub przechowujemy na 

koncie. 

• Jeżeli trzymamy pieniądze w banku, pod żadnym pozorem nie wypłacajmy ich pod 

wpływem informacji przekazanej przez telefon, ani nie przelewajmy na inne konto.  

Bank - to najbezpieczniejsze miejsce dla naszych oszczędności. 

• Nie ulegajmy żadnym naciskom oraz presji czasu wywieranej przez oszustów.  

• W przypadku jakichkolwiek podejrzeń, że może to być próba wyłudzenia 

pieniędzy prosimy o natychmiastowe powiadomienie Policji dzwoniąc pod nr 112. 

Nie dajmy przestępcom szansy! Nie pozwólmy, aby zabrali oszczędności naszego 

życia! Na Państwa sygnały policjanci czekają przez całą dobę. 

Zwracamy się również z apelem, do osób młodych – informujmy naszych rodziców  

i dziadków o tym, że są osoby, które mogą chcieć wykorzystać ich życzliwość. Powiedzmy im 

jak zachować się w sytuacji, kiedy ktoś zadzwoni do nich z prośbą o pożyczenie dużej ilości 

pieniędzy. Zwróćmy uwagę na zagrożenie osobom starszym, o których wiemy,  

że mieszkają samotnie. 


