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ROK

KWOTA ŚRODKÓW WYŁUDZONYCH
OD SENIORÓW METODĄ „NA WNUCZKA”
W RÓŻNYCH ODMIANACH

2019

72 mln zł

2020

86 mln zł

2021 (I-VI)

63 mln zł

Podane dane statystyczne obejmują
wyłącznie przestępstwa zgłoszone na Policję. Tak
zwana ciemna liczba przestępstw [dokonanych
a nieujawnionych przez ich ofiary] jest nieznana.
Za podanymi kwotami kryją się tysiące seniorów,
którzy padli ofiarą oszustwa tracąc najczęściej
oszczędności całego życia.

·

JAKI JEST SCHEMAT
DZIAŁANIA SPRAWCÓW?

·

JAKIE SĄ ODMIANY
OSZUSTWA „NA WNUCZKA”?

·

JAK NALEŻY SIĘ ZACHOWAĆ,
BY NIE PAŚĆ OFIARĄ
TAKIEGO PRZESTĘPSTWA?

PRZECZYTAJ I BĄDŹ

B E Z P I E C Z N Y!

–

SCHEMAT DZIAŁANIA SPRAWCÓW – METODA „NA WNUCZKA”
TELEFON - metoda „na wnuczka” charakteryzuje się tym, że przestępca dzwoniąc do ofiary podaje się np. za jego krewnego
[najczęściej wnuka], policjanta, prokuratora, pracownika Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, urzędnika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, Narodowego

Funduszu Zdrowia, pracownika socjalnego, pracownika banku, w którym
senior ma zgromadzone oszczędności itp.
LEGENDA - oszust prowadzi rozmowę w taki sposób, aby przekonać seniora, że jest tą osobą, za którą się podaje. Przedmiotem
rozmowy jest najczęściej jakieś nieszczęście [np. wypadek samochodowy, porwanie, choroba - które dotknęły członka rodziny], niepowtarzal-

na okazja [np. zakupu samochodu, zakupu mieszkania], potrzeba pomocy
w schwytaniu przestępcy, który oszukuje seniorów właśnie metodą
„na wnuczka”, konieczność ochrony środków zgromadzonych na rachunku
bankowym przed hakerami atakującymi konto seniora itp.
PROŚBA/ŻĄDANIE - opowieść oszusta niemal zawsze kończy

się tak samo tj. prośbą/żądaniem natychmiastowego przekazania
określonej kwoty pieniężnej w formie gotówkowej, po którą w ustalonym miejscu i czasie zgłosić się ma określona, „zaufana” osoba (np. kolega,
przyjaciel, policjant, agent służb specjalnych itp.) - w zależności od opowiedzianej legendy.
PRZEKAZANIE ŚRODKÓW - osoba starsza wierząc w opowie-

dzianą legendę przekazuje środki podstawionej osobie - zostaje
oszukana i okradziona.

ODMIANY OSZUSTWA „NA WNUCZKA”
Przestępcy wykazują się dużą pomysłowością w wymyślaniu nowych,
przekonujących legend mających uwiarygodnić prośbę/żądanie przekazania znacznej sumy pieniędzy.

Wśród najczęściej spotykanych wskazać należy:
Þ

metodę na policjanta,

Þ

metodę na prokuratora,

Þ

metodę na pracownika służ mundurowych np.:

Þ

·

agenta Centralnego Biura Śledczego,

·

agenta Centralnego Biura Antykorupcyjnego,

·

agenta Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

metodę na fałszywego urzędnika np.:
·

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

·

Urzędu Skarbowego,

·

Narodowego Funduszu Zdrowia,

Þ

metodę na fałszywego pracownika socjalnego,

Þ

metodę na fałszywego pracownika banku, w którym senior ma rachunek
bankowy/zgromadzone oszczędności.

ABY NIE DAĆ SIĘ OSZUKAĆ – PAMIĘTAJ:
· Nigdy nie przekazuj pieniędzy nieznajomym!

·

·

·
·

· Gdy ktoś w rozmowie telefonicznej podaje się za Twojego
krewnego/pracownika służb mundurowych/urzędnika i prosi/
żąda przekazania pieniędzy - zachowaj szczególną
ostrożność!
· Gdy ktoś w imieniu Twojego krewnego prosi o pieniądze odmów!
Każdą prośbę o wsparcie czy pożyczkę potwierdź u źródła - z własnego telefonu
zadzwoń do takiej osoby lub na komendę policji/do urzędu/do banku, który
rzekomo reprezentuje dzwoniący oszust.
Gdy masz jakieś wątpliwości i podejrzewasz, że ktoś próbuje dokonać oszustwa,
zawiadom Policję dzwoniąc pod nr 112 lub 997.
Policja oraz inne służby mundurowe nie informują telefonicznie obywateli
o szczegółach prowadzonych spraw.
Policja oraz inne służby mundurowe nigdy nie proszą obywateli o przekazywanie
pieniędzy, biżuterii lub innych wartościowych przedmiotów do depozytu w sposób
opisany powyżej.

PRZYDATNE ADRESY I STRONY INTERNETOWE:

Policja, www.policja.pl
Þ Prokuratura, www.pk.gov.pl
Þ Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Funduszu Sprawiedliwości:
www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl; Infolinia: +48 222 309 900
Þ strona internetowa ogólnopolskiego systemu bezpłatnej pomocy prawnej:
www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl
Þ

-

