
Pamiętaj: 
Gdy zapuka do Twoich drzwi nieznajomy podający   
się za krewnego, inkasenta, listonosza, pracownika 
administracji, służby zdrowia prosząc o przysługę 
albo pomoc, lub sprzedający artykuły przemysłowe 
BĄDŹ CZUJNY TO MOŻE BYĆ OSZUST  
I ZŁODZIEJ 
 

- jeśli masz wątpliwość co do tożsamości takiej 
osoby nie wpuszczaj jej do mieszkania, 

    -  w czasie rozmowy z taką osobą poproś o 
    obecność zaufanego sąsiada, 

- nigdy nie ujawniaj miejsca przechowywania 
pieniędzy i rzeczy wartościowych, 

 
- jeśli osoba ta staje się natarczywa lub agresywna  

powiadom policję. 
zachowaj szczególną ostrożność i dzwoń do nas: 

997    112 
Oficer Dyżurny KPP Ząbkowice Śl. 

748164200 
 

                                                        Komendant Powiatowy Policji 
                                                                             w Ząbkowicach Śląskich 

   
 

 
 
 
 
 
 
                                                        
                             
 
 
                            

 

          POLICJA OSTRZEGA! 
 
    NIE  DAJ SIĘ OSZUKAĆ!!! 
    NIE  DAJ SIĘ OKRAŚĆ !!! 
    NIE WPUSZCZAJ OBCYCH !!! 
    
 

CHROŃ SWOJE OSZCZĘDNOŚCI 
PRZED ZŁODZIEJAMI, KTÓRZY 

PRZYCHODZĄ DO TWOJEGO DOMU 
     



Drodzy Mieszkańcy Powiatu 
Ząbkowickiego! 

 
POLICJA OSTRZEGA! 

 
Żyjący samotnie starsi mieszkańcy 

naszego powiatu, coraz częściej padają ofiarą 
przestępstw. 

Oszuści wykorzystują różne sposoby. 
Często wykorzystują naturalną dobroć                   
i skłonność do pomocy osób starszych               
co powoduje, że stają się łatwą ofiarą 
przestępców. 

Pukając do Waszych drzwi lub dzwoniąc, 
podają się za członków rodziny, urzędników, 
pracowników organizacji charytatywnych. 
 Proszą o szklankę wody, oferują sprzedaż 
artykułów przemysłowych, wypłatę                  
lub rozmienienie pieniędzy. 
Wykorzystując Waszą nieuwagę i zaufanie 
dokonują kradzieży pieniędzy i innych 
wartościowych rzeczy. 

  Aby Państwo nie stali się ofiarami oszustwa, 
należy przestrzegać następujących zasad: 
• przed otwarciem drzwi sprawdź przez wizjer 

– kto stoi po drugiej stronie, 
• jeśli nie znasz odwiedzającego spytaj go o cel 

wizyty, przed otwarciem drzwi zapnij łańcuch 
zabezpieczający, 

• poproś o pokazanie dowodu tożsamości, 
legitymacji służbowej lub identyfikatora. 
Uczciwa osoba zrozumie takie postępowanie                
a przestępcę zrazi do dalszego działania, 

• w przypadku wątpliwości co do tożsamości 
intruza nie wpuszczaj go do domu                            
i poinformuj, że dzwonisz na Policję! 

• w sytuacji, gdy taka osoba staje się 
natarczywa, natychmiast zadzwoń pod nr 997. 

We wszystkich wymienionych przypadkach 
należy skontaktować się    z Policją, dzwoniąc na 
numer 997 lub 112 i przekazać jak najwięcej 
zapamiętanych szczegółów, np. wygląd 
nieznajomej osoby, markę i numer rejestracyjny 
pojazdu, którym ewentualnie przyjechała,                     
a w przypadku rozmowy telefonicznej – numer 
telefonu, z którego dzwoniła. 

 


