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SZANOWNI PANSTWO! 


MajClc na uwadze niepokojqcy wzrost Iiczby oszustw kryminalnych, kt6rych ofiarami 
Sq osoby starsze, pragn~ wskazac Panstwu metody dzialania oszust6w. Najcz~sciej 
stosoWanq metodq przestE;pc6w wobec os6b starszych jest tzw. metoda "na wnuczka" 
lub "policjanta", "funkcjonariusza CBS" lub "wypadek komunikacyjny spowodowany przez 
czlonka rodziny", a ostatnio "na prokuratora" . 

Metoda dziatania oszust6w na f-sza CBSP, "policjanta rozpracowujqcego haker6w 
wyprowadzajqcych srodki finansowe z kont bankowych" polega na tym, ze sprawcy 
w rozmowie z ofiarq podszywajq si~ pod f-szy CBSP lub miejscowych policjant6w, kt6rzy 
rzekomo rozpracowujq grup~ przest~pczq wyludzajqcq srodki pieni~zne z kont bakowych. 
Juz we wst~pnej rozmowie rozpytuj~ przysztych pokrzywdzonych co do posiadanych 
przez ni.ch kont bankowych oraz wysokosci zgromadzonych przez nich oszcz~dnosci. 
W dalszej cz~sci rozmowy zastraszajq rozm6wc6w informujqc, ze przest~pcy b~dq chcieli 
przejqc ich pieniqdze. W zaleznosci . od sytuacji proponujq trzy mozliwe warianty. 
Nakfaniajq pokrzywdzonych do zalozenia nowego konta i przelania na nie swoich 
oszcz~dnosci. W trakcie realizowania procedury zwiqzanej z zalozeniem konta kazCl 
pokrzywdzonej osobie podac w banku ich numer telefonu jako telefon, na kt6ry majq 
przychodzic kody uWierzytelniajqce. To na ich podstawie nast~puje wyprowadzenie 
srodk6w z konta. Drugim sposobem ' jest nakfonienie pokrzywdzonych do przelania 
srodk6w pieni~znych na wskazany przez nich numer konta, kt6ry ma rzekomo nalezec 
do Policji lub Prokuratora. Kiedy to nast~puje, obiecujq zwrot srodk6w po zakoriczeniu 
"akcjj", co jednak nigdy nie nast~puje. Kolejnym sposobem jest nam6wienie 
pokrzywdzonych do fizycznego wyptacenia pieni~dzy i przekazania ich w celu ochrony 
przysJanemu na miejsce policjantowi. Najcz~sciej zglaszajqcy si~ na miejsce sprawca 
przed zabraniem got6wki okazuje pokrzywdzonym fafszywq odznak~, co sprawia, 
ze w oczach oszukanych jest on bardziej wiarygodny. Ostatniq metodq wyludzenia jest 
naktonienie osoby starszej do fizycznego wyp/acenia pieni~dzy, udania si~ do Plac6wki 
Pocztowej i nadania pieni~dzy tzw. "przelewem btyskawicznym", na wskazane przez nich 
dane, najcz~sciej imi~ i nazwisko. 

Przykladem takich dzialan jest sytuacja z ZielonejG6ry. Dzwoniqcy m~zczyzna 
przedstawH si~ jako policjant ze stopnia, imienia j nazwiska, podal numer legitymacji oraz, 
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ze jest z Komendy Miejskiej w Zielonej G6rze przy ul. Partyzant6w 40 z Wydzia{u do Walk; 
z Przest~pczosciq ' Bankowq i . PocztOWq. Zaraz potem zarzucit rozm6wczyni, 
ze nie stawi{a si~ na wezwanie w sprawie oszustw w banku . prowadzonej przez 
Prokuratora Okr~gowego . Kiedy przysz{a ofiara oszustwa oswiadcza, ze nie dosta{a 
zadnego wezwania, sprawca tfumaczy jej 0 rzekomej akcji i posIadanych informacjach, 
ze kasjer oraz doradca finansqwy chcq wziqe kredyt na jej dane osobowe. W dalszej 
rozmowie prosi 0 udziat w "policyjilej prowokacji"~ Nak{ania kobiet~ do udania si~ do banku 
(caty czas majq towarzyszye ]ej tzw. "tajniacy") oraz zaciqgni~cia kredytu na kwot~ 20 tys. 
zf. Pieniqdze majq bye przekazane kolejnemu rzekomemu "tajniakowi", kt6ry po pieniqdze 
zgtosi si~ pod dom pokrzywdzonej. Po przekazaniu got6wki, pokrzywdzona otrzymala 
kolejne telefoniczne wskaz6wki, z kt6rych wynikato, ze zgfosi si~ do niej inny policjant 
w celu spisania protoko{u oraz, ze wzi~ty przez niq kredyt zostanie anulowany. 

Kazdorazowo po nawiqzaniu kontaktu z pokrzywdzonymi na telefon stacjonarny, . . . 

sprawcy dqzq do uzyskania ich numeru te'lefonu kom6rkowego. Za jego posrednictwem 
utrzymujq staty kontakt z pokrzywdzonym, przez catv czas I<ontrolujqc przebieg oszustwa: 
W przypadku zqdania przez pokrzywdzonych, potwierdzenia tozsamosci dzwoniqcych 
pOlicjant6w, sprawcy kazq im wykr~cie numer 997 lub 112 i zapytae 0 konkretne nazwisko 
oraz prowadzonq "akcj~". Przedtem jednak instruujq, aby pokrzywdzeni nie roz{qczali 
prowadzonej rozmowy, tak zeby wybranie ww. numer6w nastC!pifo w trakcie trwajqcego 
polqczenia . . Kiedy nast~puje rzekome pofqczenie z komendq sfuchawk~ przejmuje inny 
sprawca bqdz sprawczyni potwierd~ajC!c dane policjanta oraz to, ze wtasnie prowadzone 
Sq dzialania Policji wymierzone przeciwko oszustom. 

W zwiqzku z powyzej opisanymi metodami, a przede wszystkim w trosce 
o bezpieczenstwo os6b w podesztym wieku, zwracam si~ do Panstwa z uprzejmq prosbq 
o wsparcie naszych dziatan, majqcych na celu zapobieganiepodobnym oszustwom oraz 
uwrazliwienie pracownik6w Poczty Polskiej i Bank6w na osoby starsze, podejmujqce 
wiE?ksze kwoty pieni~dzy. Pobranie duzej sumy pieni~dzy oraz zainteresowanie szybkimi 
pozyczkami/kredytami moze okazac sj~ pr6bq oszustwa. 

Czujnose pracownik6w bank6w i poczty, szybka informacja 0 zaistniatym 
zagrozeniu . przyczyni siE? poprawy bezpieczenstwa mieszkanc6w wojew6dztwa 
lubuskiego, w szczeg61nosci os6b starszych. 

W przypadl<u podejrzenia, ze zachowan·ie osoby starszej moze bye powodem 
dziatania oszust6w, prosz~ 0 niezwtoczne zawiadomienie najblizszej jednostki Policji 
dzwoniqc na numer telefonu 112. 
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