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Bardzo często spotykamy się w mediach  
z informacjami że wskutek działań 
przestępczych seniorzy tracą oszczędności 
całego życia. Warto zapoznać się z najczęściej 
spotykanymi niebezpiecznymi sytuacjami oraz 
podstawowymi zasadami bezpieczeństwa – 
aby zminimalizować ryzyko tego, że staniemy 
się ofiarami przestępstwa lub po prostu czyjejś 
nieuczciwości.

Metoda „na wnuczka” i „na policjanta”.
Bardzo popularną metodą działania oszustów 
jest metoda „na wnuczka”. 
 Scenariusz tej metody jest następujący: do starszej 
osoby dzwoni ktoś, kto podaje się za kogoś z 
rodziny; może to być osoba podająca się za np. 
wnuka, z informacją, że osobie tej potrzebna jest 
pilna pożyczka, gdyż np. padł ofiarą kradzieży, 
wypadku, zepsuł się samochód i potrzebuje 
pieniędzy na jego odholowanie i naprawę, 
natychmiastowej spłaty długu żąda wierzyciel 

albo może zrobić niesłychanie korzystny interes 
w którym senior będzie miał swój udział. Może to 
być jakakolwiek inna przyczyna sprowadzająca 
się do jednej wspólnej cechy: dzwoniący pilnie 
potrzebuje pieniędzy. Oczywiście dzwoniący 
zapewnia, że pożyczka ta zostanie spłacona w 
ciągu najbliższych kilku dni i nie ma obawy że 
pieniądze te przepadną. Informacja ta wydaje 
się być bardzo wiarygodna, bo dzwoniąca osoba 
posługuje się czasami prawidłowym imieniem, 
może też podawać inne, prawdziwe szczegóły 
dotyczące rzekomego „wnuka” lub innych 
członków naszej rodziny. Pod wpływem emocji 
adresat tej informacji jest gotów natychmiast 
wydać swoje oszczędności jako pożyczkę dla 
rzekomego „wnuka”, lub w razie ich braku – 
pilnie zaciąga kredyt w przekonaniu, że przecież w 
ciągu kilku najbliższych dni odzyska „pożyczkę” 
i to może nawet z korzyścią. Po uzyskane w ten 
sposób pieniądze zgłasza się wyznaczona przez 
„wnuka” zaufana osoba (zauważmy, że rzekomy 
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członek rodziny nigdy nie zjawia się osobiście !), 
która odbiera od seniora pieniądze po czym… 
wszelki kontakt się urywa. Okazuje się później, 
że nieprawdą jest, jakoby wnuk potrzebował 
pieniędzy i wcale nie dzwonił, a kwota wpadła 
w ręce oszustów. Senior pozostaje natomiast 
bez pieniędzy, albo z obowiązkiem spłaty 
zaciągniętego na swoje nazwisko kredytu.
Halo, czy to babcia ? Tu Kuba. Słuchaj babciu, 
jestem w bardzo trudnej sytuacji, wyobraź sobie, 
że miałem wypadek samochodowy i leżę w 
szpitalu. Potrzebuję pilnie 10 tysięcy, bo okazało 
się że nie jestem ubezpieczony, a musze przejść 
operację. Czy możesz mi pożyczyć? Nie masz? 
To weź pożyczkę, bo sprawa jest naprawdę 
bardzo, bardzo pilna! Oddam za 3 dni, słowo 
honoru! Przecież z tym ubezpieczeniem to 
ewidentna pomyłka, sprawa natychmiast się 
wyjaśni i zaraz  zwrócą pieniądze! Jestem w 
szpitalu i  nie mogę osobiście się zjawić ale wyślę 
do ciebie koleżankę, która odbierze pieniądze.  
To o której ona może do ciebie przyjechać? 

Jak należy postępować w takiej 
sytuacji?
Po pierwsze: w razie otrzymania takiej informacji 
zachowaj spokój i nie działaj pod wpływem 
emocji.
Po drugie: zweryfikuj „wnuczka” i tę informację.  
Najlepiej, o ile to możliwe,  spotkaj się osobiście 
z wnukiem (nigdy z jego kolegami !), spróbuj 
skontaktować się z członkami rodziny lub 
domownikami. Najprawdopodobniej okaże 
się, że nieprawdą jest, jakoby wnuk np. uległ 
wypadkowi. Jeśli próbujesz informacje 
zweryfikować telefonicznie – nigdy nie korzystaj 
z telefonu do kontaktu podanego Ci przez 
dzwoniącą osobę.
Po trzecie: zawsze zachowuj wyjątkową 
ostrożność gdy ktoś powołuje się na potrzebę 
pieniędzy. Należy założyć, że każda telefoniczna 
prośba o pożyczkę od kogoś kto podaje się za 

członka rodziny to próba wyłudzenia pieniędzy !
Po czwarte: pamiętaj, że jeśli zaciągasz kredyt 
– robisz to na swoje nazwisko, a bank będzie 
domagał się spłaty kredytu tylko od Ciebie !  
Ty sam(a) będziesz musiał(a) spłacać kredyt, 
niezależnie od obietnic i zapewnień rzekomych 
lub rzeczywistych wnuków.
Zmodyfikowana metoda „na wnuczka” jest 
bardziej perfidna; polega na wykorzystaniu 
zaufania do policji. Po telefonie od „wnuczka” 
następuje telefon od rzekomego „policjanta”, 
który informuje ofiarę, że właśnie prowadzone jest 
postępowanie w sprawie oszustów oszukujących 
osoby starsze metodą „na wnuczka” i przed 
chwilą z seniorem skontaktował się oszust, który  
chciał wyłudzić pieniądze tą metodą, a cała 
rozmowa była nagrywana. Fałszywy policjant 
lub fałszywy funkcjonariusz Centralnego Biura 
Śledczego informuje, że osobie tej należy 
przekazać pieniądze, gdyż jest to element 
toczącego się śledztwa i niezbędne jest zebranie 
dowodów przeciwko oszustom (rzecz jasna 
„policjant” zapewnia, że pieniądze te zostaną 
natychmiast odzyskane a sprawca oszustwa 
ujęty). Aby się uwiarygodnić, „policjant” może 
podawać stopień służbowy, nazwisko a nawet 
numer rzekomej legitymacji policyjnej. Może też 
polecić, aby nie rozłączając się senior wykonał 
połączenie np. na numer 997 lub 112 – oczywiście 
jeśli rozmówca to uczyni to nie wykona 
nowego połączenia ale nadal będzie rozmawiał  
z oszustem, który potwierdzi że prowadzona jest 
taka akcja. W takiej sytuacji senior podejmuje 
współpracę będąc przekonanym, że uczestniczy 
w akcji przeciwko przestępcom. Oczywiście 
po przekazaniu pieniędzy kontakt z „policją” 
natychmiast się urywa, a sprawa kończy się 
przepadkiem pieniędzy. Według innego wariantu 
tej metody, osoba podająca się za policjanta 
dzwoni przed „wnukiem”. 
Pamiętaj! Nigdy nie ufaj osobom, które podając 
się za funkcjonariuszy nakłaniają Cię do 
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przekazywania komukolwiek jakichkolwiek 
pieniędzy.  W takich sytuacjach natychmiast 
kontaktuj się z najbliższą jednostką policji 
(wcześniej upewnij się, że rozmowa telefoniczna 
została na pewno zakończona, a najlepiej 
zadzwoń z innego telefonu). Prawdziwy policjant 
na pewno nie informowałby o prowadzonych 
działaniach telefonicznie i nie nakłaniałby Cię 
do przekazywania pieniędzy nawet gdyby 
rzeczywiście śledzono poczynania oszustów.

Przypadek 1 
Do pana X zadzwonił przedstawiający się jako 
funkcjonariusz Centralnego Biura Śledczego. 
Poinformował, że  policja rozpracowuje 
działalność szajki hakerów okradających konta 
bankowe i jeśli pan X ma jakieś pieniądze w banku- 
powinien je natychmiast wypłacić i przekazać 
do policyjnego depozytu, gdyż w przeciwnym 
razie mogą one wpaść w ręce złodziei. Jeśli 
Pan X chce zweryfikować tę informację niech 
nie rozłączając się wybierze numer 112. Po 
wykonaniu polecenia z drugiej strony słuchawki 
odezwał się inny głos, potwierdzający, że akcja 
policyjna jest prowadzona i aby uchronić się 
przed kradzieżą, pan X powinien przekazać do 
policyjnego depozytu pieniądze, po które za kilka 
godzin zgłosi się specjalny wysłannik.  
Inną zmodyfikowaną metodą działania „na 
policjanta” jest telefon do seniora z informacją, 
że np. ktoś z rodziny spowodował wypadek 
komunikacyjny i niezbędne jest natychmiastowe 
wpłacenie kwoty poszkodowanemu gdyż 
w przeciwnym razie zostanie wszczęte 
postępowanie karne. 
W takich sytuacjach na pewno mamy do 
czynienia z próbą wyłudzenia. Pamiętaj, że 
policja nigdy nie prosi obywatela o pieniądze ani 
tym bardziej o wzięcie kredytu !!! Policjant nie 
może też w żaden sposób uzależniać podjęcia 
lub zaniechania czynności służbowych od 
wpłacenia przez obywatela jakiejkolwiek kwoty 

pieniędzy. Jeśli spotkasz się z taką sytuacją, że 
osoba podająca się za policjanta żąda od ciebie 
wpłacenia pieniędzy – na pewno masz do 
czynienia z próbą wyłudzenia pieniędzy przez 
oszustów.
A jeśli odwiedzi nas osobiście osoba w mundurze 
lub posługująca się dokumentem wyglądającym 
na służbową legitymację policyjną lub podająca 
się za funkcjonariusza jakiejś innej formacji ?
Pamiętajmy, że kreatywność oszustów jest bardzo 
duża. Mogą oni też posługiwać się fałszywymi 
legitymacjami lub nawet mundurami.                    
W takich sytuacjach należy natychmiast 
skontaktować się z jednostką policji (oczywiście 
nigdy nie posługujemy się rzekomym telefonem 
do kontaktów podanym przez osobę z którą 
mamy styczność). Prawdziwy policjant na 
pewno nie będzie miał nic przeciwko temu aby 
zweryfikować jego personalia i podejmowane 
przez niego czynności. Przede wszystkim jednak 
na pewno nie będzie nas odwiedzać w mieszkaniu 
i żądać od nas np. okazania posiadanych przez 
nas pieniędzy czy ich przekazywania – jemu czy 
jakiejkolwiek innej osobie. 

Metoda „na urzędnika”.
Jedną z bardziej popularnych metod jest też 
podawanie się za urzędnika lub przedstawiciela 
jakiejś instytucji. Oszuści mogą podawać się 
np. za pracowników Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych, Caritasu, pomocy społecznej,  
a nawet urzędników Unii Europejskiej. 
Oszuści w takich sytuacjach starają się przede 
wszystkim o wpuszczenie ich do mieszkania 
i okazania żądanych dokumentów. Często 
może to być np. odcinek renty lub emerytury. 
Oszuści przekonują np., że senior ma możliwość 
uzyskania wyższej emerytury lub uzyskania 
jakiegoś zasiłku, np. dopłaty do leków – musi 
jednak przedstawić np. ostatni odcinek renty lub 
emerytury w celu weryfikacji kwoty i numeru 
świadczenia. W rzeczywistości chodzi oszustom 
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o wskazanie miejsca, gdzie przechowywane są 
pieniądze (nierzadko pieniądze z tych świadczeń 
są bowiem przechowywane razem z odcinkami 
renty lub emerytury). Następnie uwaga ofiary  
jest w jakiś sposób odwracana – a po opuszczeniu 
mieszkania przez „urzędników” okazuje się, że 
przy okazji ich wizyty zginęły również pieniądze.
Pamiętaj! Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie 
wysyła swoich pracowników w teren w celu 
weryfikacji rent czy emerytur w mieszkaniach. 
Pod żadnym pozorem nie należy takich osób 
wpuszczać do mieszkania ani tym bardziej 
okazywać im np. odcinków rent lub emerytur. 
Dane w postaci nazwisk emerytów i rencistów, 
wysokości świadczeń czy numerów decyzji 
są w posiadaniu ZUSu - nie ma więc potrzeby 
ich weryfikacji za pomocą dokumentów 
będących w posiadaniu rencistów i emerytów. 
Jeśli rzeczywiście pojawiłaby się konieczność 
uzupełnienia danych dotyczących renty czy 
emerytury – zostałoby wysłane urzędowe pismo; 
urząd nie nawiązywałby kontaktu z obywatelem 
za pomocą pracowników odwiedzających 
obywatela w jego mieszkaniu !!!
Jeszcze inna metoda działania oszustów polega 
wprost na żądaniu okazania banknotów – oszuści 
podający się za przedstawicieli jakiejś instytucji 
informują, że zachodzi konieczność weryfikacji 
rzekomo posiadanych fałszywych pieniędzy, 
istnieje możliwość np. wymiany zniszczonych 
banknotów, uzyskania dofinansowania  
do emerytury pod warunkiem uprzedniego 
wniesienia wkładu własnego lub nawet uzyskania 
nagrody lub zasiłku pod warunkiem posiadania 
banknotów określonej serii. 
Zastanów się. Czy naprawdę istniałaby  
możliwość przyznania jakiegoś zasiłku 
uzależnionego od posiadania banknotów 
określonej serii ? Poza tym jeśli nie bierzesz 
udziału w żadnej grze to w jaki sposób możesz 
„wygrać nagrodę” ? I jaki urząd oferowałby 
uzyskanie zasiłku pod warunkiem wniesienia 

finansowego wkładu własnego ???

Metoda na pracowników 
„gazowni”, „elektrowni”, spółdzielni 
mieszkaniowej… 

Również w tym przypadku oszustom chodzi 
przede wszystkim o wpuszczenie do mieszkania. 
Następnie uwaga mieszkańca lub mieszkańców 
jest w jakiś sposób odwracana. W tym samym 
czasie mieszkanie jest okradane. Poniżej opisy 
autentycznych zdarzeń.

Przypadek 1.
Do mieszkania państwa X zapukały dwie 
osoby podające się za członków komisji 
spółdzielni mieszkaniowej, informujące o  tym,  
że spółdzielnia za darmo daje możliwość 
wymiany okien na nowoczesne. Pod pozorem 
wizji lokalnej, państwa X poproszono do kuchni 
gdzie przy ich pomocy długo poddawano 
oględzinom stan okien i dokonywano dokładnych 
pomiarów kwater okiennych. W tym samym 
czasie trzeci wspólnik okradał mieszkanie.

Przypadek 2. 
Do mieszkania pana Y zapukali dwaj panowie 
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w roboczych kombinezonach informujący, że 
niezbędne jest zbadanie ciśnienia wody w rurach. 
Pana Y poproszono aby pozostał w łazience 
i na polecenie „hydraulików” zakręcał i odkręcał 
kurki, podczas gdy oni w innym pomieszczeniu 
będą dokonywać pomiarów ciśnienia w 
instalacji. W czasie gdy starszy pan przebywał w 
łazience na zmianę zakręcając i odkręcając kurki 
– fałszywi hydraulicy okradli go z wszystkich 
oszczędności. 

Sprzedaż bezpośrednia.
Sprzedaż bezpośrednia to niekiedy tylko 
pretekst pod którym kryje się okazja do 
obrabowania mieszkania. Podczas gdy senior 
jest zaangażowany w zapoznawanie się 
z prezentowanym przez „akwizytora” produktem 
lub czytaniem umowy, drugi wspólnik 
przeszukuje mieszkanie. Znane są np. przypadki 
okradania mieszkań, w czasie gdy senior testował 
w łazience oferowane mu urządzenie do masażu. 
Skoro mowa o akwizycji, warto wspomnieć,  
że przy okazji sprzedaży bezpośredniej seniorzy 
mogą zetknąć się także z nieuczciwą praktyką; 
prawdziwi akwizytorzy mogą bowiem 
oferować produkty po cenie niewspółmiernej 
do wartości. Do mieszkania puka akwizytor  
i przedstawia możliwość zakupu jakiegoś artykułu  
po wyjątkowo atrakcyjnej cenie. Popularna 
jest sprzedaż np. czujników do czadu, pościeli, 
„cudownych” leków lub innych materiałów 
o przeznaczeniu medycznym: akwizytor 
przedstawia możliwość zakupu danego produktu 
za rzekomo wyjątkowo atrakcyjną kwotę – 
w rzeczywistości dany przedmiot może być 
dostępny w sklepach po znacznie niższej cenie 
lub być np. medycznie bezwartościowy.  Może 
też nas nakłaniać do podpisania umowy.

Jak chronić się przed takimi 
sytuacjami?
1) Przede wszystkim nie należy podpisywać 
dokumentów, np. umów dla nas niezrozumiałych 
lub nieczytelnych albo bez zapoznania się z ich 
treścią.  Pamiętajmy, że składnikiem umowy 
może być także regulamin często stanowiący 
obszerny załącznik do umowy. Z drugiej strony 
Twoja uwaga może być zaabsorbowana lekturą 
umowy, a nie znasz przecież rzeczywistych 
zamiarów obcej dla Ciebie osoby. Dlatego lepiej 
…
2) nie dokonywać zakupów i nie podpisywać 
żadnych umów podsuniętych nam przez 
akwizytora, zwłaszcza jeśli działamy pod 
wpływem chwilowego impulsu.  A najlepiej…
3) w ogóle nie wpuszczać do domu osób 
nieznajomych. 
Warto pamiętać też, że tzw. „wyjątkowe okazje” 
praktycznie się nie zdarzają. O wiele bardziej 
prawdopodobne jest, że skuszeni „wyjątkową 
okazją” stracimy pieniądze.
Jeśli już dokonamy nieprzemyślanego zakupu 
lub pochopnie podpiszemy umowę – najlepiej 
niezwłocznie skontaktujmy się z prawnikiem lub 
rzecznikiem konsumentów.
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Na co jeszcze należy zwrócić uwagę ?

Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że oszuści 
i złodzieje działający na szkodę osób starszych 
często nie działają na oślep, ale wiedzą, kiedy 
i kogo mają odwiedzić. Powinniśmy zwrócić 
baczną uwagę na to, aby nie podawać informacji 
osobom nieznajomym, np. telefonicznie. Osoba 
dzwoniąca do nas i podająca się np. za ankietera 
lub urzędnika może w rzeczywistości starać 
się sprytnie wyciągnąć informacje o liczbie 
domowników, ich personaliach, miejscu pracy, 
stanie zdrowia, posiadanych pieniądzach, 
godzinach nieobecności w mieszkaniu, 
sąsiadach, itd. Na tej podstawie mogą być 
typowane potencjalne ofiary. Musimy pamiętać, 
że szczegóły odnoszące się do nas i rodziny – 
to nasza prywatna sprawa, a  prywatność jest 
dobrem osobistym chronionym przez prawo. 
Nie musimy (i nawet nie powinniśmy) podawać 
nieznajomym osobom żadnych informacji np. 
o liczbie domowników, miejscu pracy, źródłach 
utrzymania czy stanie zdrowia. Nie wiemy kto 
wejdzie w posiadanie tych informacji i jak te 
informacje zostaną  wykorzystane. Zwróćmy 
też uwagę na to, czy w pobliżu naszego miejsca 
zamieszkania nie „kręcą się” jakieś obce 
osoby. Domy mogą być obserwowane np. z 
zaparkowanych na ulicy samochodów. Jeśli więc 
widzimy że na ulicy przed naszym domem wciąż 
stoi jakiś obcy samochód – musimy liczyć się z 
tym, że nasza okolica może być obserwowana.
Na koniec warto zapamiętać wybrane 10 zasad 
bezpieczeństwa: 
1) Nie wpuszczaj do mieszkania osób obcych, 
zwłaszcza jeśli ich wizyta wiąże się z jakimś 
interesem majątkowym, np. podpisaniem 
umowy, sprzedażą lub oferowaniem 
jakiejkolwiek pomocy finansowej.
2) Nie podawaj żadnych informacji o sobie  
i swojej rodzinie osobom nieznajomym, np. 
przez telefon.

3) Nigdy nie podpisuj dokumentów podsuniętych 
Ci przez osobę niespodziewanie odwiedzającą 
cię w domu, zwłaszcza umów bez ich czytania 
lub niezrozumiałych. 
4) Nie ufaj osobom, które chcą wejść do twojego 
mieszkania a podają się za urzędników lub 
przedstawicieli innych instytucji np. pracowników 
„gazowni” lub „zakładu energetycznego” – ich 
wizyty zawsze weryfikuj telefonicznie w danej 
instytucji.
5) Jeśli weryfikujesz jakąś informację telefonicznie 
– nie posługuj się numerem wskazanym Ci przez 
osobę, z którą masz styczność.
6) Pamiętaj, że jeśli urząd chciałby cię 
poinformować o możliwości uzyskania zasiłku 
czy innej pomocy finansowej – odpowiednia 
instytucja poinformuje Cię o tym pisemnie, a nie 
za pomocą  wizyty urzędnika w domu.
7) Pamiętaj, że żaden prawdziwy urzędnik, 
policjant czy funkcjonariusz innych służb 
mundurowych NIGDY nie będzie Cię odwiedzał 
lub telefonował do Ciebie z żądaniem okazania 
lub przekazania komukolwiek posiadanych 
przez Ciebie pieniędzy, wzięcia kredytu lub 
wypłacenia oszczędności z konta bankowego.
8) Zachowuj wyjątkową ostrożność jeśli ktoś z 
rodziny prosi Cię telefonicznie o pieniądze - takie 
prośby zawsze należy sprawdzać. Dla własnego 
dobra musisz założyć, że każda taka telefoniczna 
prośba to próba oszustwa.
9) Nigdy nie przekazuj pieniędzy osobom 
nieznajomym, nawet jeśli powołują się one 
na znajomość z członkami Twojej rodziny  
i wzbudzają zaufanie.
10) Nie trzymaj w domu znacznej gotówki – od 
przechowywania oszczędności są banki.
W biuletynie opisano tylko niektóre metody 
działania. Pamiętaj, że pomysłowość oszustów 
nie zna granic – stale pogłębiaj więc i aktualizuj 
swoją wiedzę w zakresie bezpieczeństwa 
swojego i swoich pieniędzy.



Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga w Bochni”
Biuro projektu: Konsumencka Akademia Seniora Aktywnego 

ul. Wyspiańskiego 25
32-700 Bochnia

 tel/fax 14 6351117
 bochnia@kolping.pl

 www.bochnia.kolping.pl

REALIZATOR PROJEKTU
Biuletyn opracowano przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Bochni.

Szanowny Czytelniku !

Biuletyn, jaki masz przed sobą (Bezpieczny senior) to jeden z trzech 
biuletynów wydanych w ramach projektu „Konsumencka Akademia Seniora 
Aktywnego” realizowanego przez Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga  
w Bochni”. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa 
Małopolskiego i potrwa do listopada 2015 roku. Pozostałe dwa biuletyny wydane  
w ramach projektu to: 
• Senior świadomy konsument (część 1)
• Senior świadomy konsument (część 2)
Ideą projektu jest ochrona seniorów przed zagrożeniami z jakimi mogą się zetknąć 
w związku z nieprzestrzeganiem praw konsumenta (np. przy okazji zakupów poza 
lokalem przedsiębiorstwa) oraz w związku z działalnością przestępców dopuszczających 
się kradzieży i oszustw na szkodę seniorów, np. popularną ostatnio metodą „na wnuczka”.
Wiedza zdobyta w ramach działań projektowych pozwoli  zminimalizować ryzyko bycia 
ofiarą przestępstwa, a ponadto podniesie poziom świadomości konsumenckiej.  
W ramach projektu, oprócz wydania i rozpropagowania biuletynów informacyjnych, 
przygotowano krótki poradnik zamieszczony na stronie internetowej Stowarzyszenia 
„Rodzina Kolpinga w Bochni” oraz przewidziano cykl prelekcji, jakie odbędą 
się  w wybranych klubach seniora na terenie całego Województwa Małopolskiego. 
Chcesz wiedzieć więcej - zajrzyj na naszą stronę internetową
www.bochnia.kolping.pl


