
 

                                           

                                            APEL  OPOLSKIEJ  POLICJI 
 

                                           Uwaga na oszustów, 

                                   podszywających się pod Policję! 
 

 

 

 

 

Szanowni Państwo! 

Przestępcy wciąż szukają nowych metod, by oszukać metodą „na wnuczka”. I choć 

prowadzone przez opolską Policję i środki masowego przekazu na szeroką skalę 

akcje profilaktyczne przynoszą efekty, wciąż pojawiają się osoby, które dają wiarę 

oszustom. Niepokojąca jest jednak liczba zgłoszeń dotycząca nowej metody 

kradzieży „na policjanta, lub na oficera CBŚ”. W ciągu kilku ostatnich dni na terenie 

Opola i okolic, policjanci odnotowali kilkanaście takich przypadków – niestety kilka 

osób dało się oszukać i straciło blisko 80 000 złotych. W tych przypadkach sprawcy 

wykorzystali zaufanie społeczeństwa do funkcjonariuszy Policji i wyłudzili 

pieniądze od starszych osób. 

 

W związku z tym apelujemy o ostrożność! 

Ponieważ coraz więcej osób słyszało o fałszywych „wnuczkach”, którzy dzwonią 

do osób starszych i próbują wyłudzić pieniądze na załatwienie pilnej sprawy, to teraz 

przestępcy modyfikują sposoby oszustwa i ostatnio często działają metodą 

„na policjanta”.  

 

Sposób działania przestępców jest podobny. Najpierw wykonują telefon podając się 

za członka rodziny (najczęściej wnuczka), a zmieniony głos tłumaczą chorobą lub 

wzbudzają poczucie winy w starszej osobie, z powodu tego, że go nie poznaje. 

Proszą o pożyczenie pieniędzy, które rzekomo mają być wykorzystane do pokrycia 

szkód po wypadku drogowym, uniknięcie więzienia, na ważną operację, na zakup 

samochodu albo wakacji w promocyjnej cenie. 

 

Chwilę po zakończeniu pierwszej rozmowy do ofiary dzwoni kolejna – podając się 

za funkcjonariusza Policji lub oficera Centralnego Biura Śledczego. Przestępca 

informuje rozmówcę o tym, że padł ofiarą oszustwa, a poprzednia rozmowa 

telefoniczna była próbą wyłudzenia pieniędzy. Informuje osobę o tym, że oszust 

został już namierzony. Nalega, aby osoba pokrzywdzona wypłaciła określoną sumę 

pieniędzy z banku i przekazała ją wyznaczonej osobie, lub położyła pieniądze 

w kopercie w wyznaczonym miejscu np. przy śmietniku lub prosi o wykonanie 

przelewu bankowego na wskazany numer konta. 

 

 



„Fałszywy policjant” podaje często wymyślone lub też wyczytane w Internecie imię 

i nazwisko funkcjonariusza, a nawet numer odznaki służbowej, prosi aby nie 

przerywać rozmowy telefonicznej i wybrać numer 997. Wtedy inny głos 

w słuchawce przekonuje ofiarę, że bierze udział w akcji rozpracowania oszusta. 

 

Sprawcy oszustw wywierają na ofiarach presję czasu. Nie dają chwili na 

zastanowienie się, czy sprawdzenie informacji o dzwoniącym. Przekonują 

starsze osoby, że ich pieniądze pomogą w schwytaniu przestępców. Mówią, że 

przechowywana na koncie pieniądze nie są bezpieczne, i że oszust ma teraz 

do konta łatwy dostęp. 

 

Przestępcy podając się za funkcjonariuszy, grożą także konsekwencjami prawnymi, 

jeżeli ich rozmówca nie będzie współpracował. Tuż po przekazaniu pieniędzy 

kontakt się urywa, a przestępcy znikają ze wszystkimi oszczędnościami ofiary. 

 

Szanowni Państwo! 

 

Funkcjonariusze Policji nigdy telefonicznie nie informują o prowadzonych 

przez siebie sprawach, zwłaszcza sprawach operacyjnych. Nigdy też nie proszą 

o przekazanie pieniędzy na realizację sprawy. 

 

Pamiętajcie! 

 

W momencie, kiedy wyczujemy że ktoś próbuje będzie chciał nas oszukać podając 

się przez telefon za policjanta natychmiast należy zakończyć rozmowę telefoniczną 

i skontaktować się ze swoimi bliskimi. Po zakończeniu rozmowy z oszustem 

i wyłączeniu telefonu dzwońmy na Policję pod numer 997 i informujmy o zdarzeniu.  

 

Nie odbierajmy w ogóle telefonów zastrzeżonych, nie podawajmy tym osobom 

naszych numerów telefonów komórkowych, ani też pod żadnym pozorem adresu 

naszego mieszkania.  

 

Zwracamy się z apelem zwłaszcza do osób młodych! 

 

Informujmy naszych rodziców i dziadków o tym, że są osoby, które mogą chcieć 

wykorzystać ich dobroć i życzliwość. Powiedzmy im jak zachować się w sytuacji, 

kiedy ktoś zadzwoni do nich z prośbą o pożyczenie dużej ilości pieniędzy. Zwróćmy 

uwagę na opisywane zagrożenie osobom starszym, o których wiemy, że mieszkają 

samotnie. 

 

W trosce o wspólne bezpieczeństwo oraz z wyrazami szacunku i poważania: 
 

 

 

                                                                   Komendant Miejski Policji  

                    w Opolu  

 

Inspektor Ireneusz Jaroszyński  


