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ZASTĘPCA KOMENDANTA MIEJSKIEGO WE WROCŁAWIU
PODZIĘKOWAŁ PRACOWNICOM BANKÓW, KTÓRE
UDAREMNIŁY PRÓBĘ OSZUSTWA NA SENIORACH
Zastępca Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu p.o. podinsp. Przemysław Kozioł spotkał
się z pracownicami banków, które uchroniły seniorów przed utratą oszczędności życia.
Pracownice w porę spostrzegły, że klienci banku są manipulowani przez oszustów. Powiadomiły
o zdarzeniu policję. Policjanci apelują: nie przekazujmy nieznajomym żadnych kwot pieniędzy,
policja nigdy nie wykorzystuje oszczędności prywatnych osób na organizowanie tzw. tajnych
zasadzek na przestępców.
Na telefon 81-letniej Pani Barbary zadzwonił mężczyzna, który podał się za oﬁcera CBŚP. Przekazał, że oszczędności
kobiety są zagrożone. Seniorka wypłaciła z banku część oszczędności, zapakowała banknoty w dwie koperty i wrzuciła
do wskazanego śmietnika. Kolejnego dnia ponownie zadzwonił mężczyzna podający się za funkcjonariusza. Polecił
wypłacić kobiecie kolejne partie gotówki. Dzięki postawie pracownic banku, które o swoich wątpliwościach powiadomiły
policjantów, udało się zapobiec utracie kolejnych kwot pieniędzy. Obecnie trwają czynności w celu namierzenia
dzwoniącego mężczyzny.
W tym samym dniu zadzwonił telefon stacjonarny 92-letniej Pani Jadwigi. Oszust najpierw pytał, czy seniorka ma jakieś
oszczędności. Gdy uzyskał potwierdzenie, kazał kobiecie pójść do banku. Ta udała się zatem do jednego z oddziałów z
zamiarem wypłaty gotówki. Na szczęście kobieta traﬁła tam na urzędników, którzy zorientowali się, że prawdopodobnie
może ona paść oﬁarą oszustów. Umiejętnie porozmawiali ze starszą kobietą, która ostatecznie nie wypłaciła żadnych
środków.
Kolejna seniorka poszła do banku z zamiarem wypłaty 27 tysięcy złotych. Legenda przedstawiana przez oszusta była
bardzo podobna. Środki w banku są zagrożone, a służby prowadzą akcję przeciwko oszustom. Trzeba pilnie wypłacić
oszczędności. Oszust nie rozłączał połączenia, kobieta całą drogę do banku była instruowana przez telefon, co ma
robić. Pracownicy banku wykazali się jednak dużą czujnością. O wszystkim powiadomili policję. Dzięki wspólnym
działaniom udało się zapobiec oszustwu.
Zastępca Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu p.o. podinsp. Przemysław Kozioł, nadzorujący we Wrocławiu pion
prewencji, spotkał się z pracownicami banków, które udaremniły plan oszustów. Panie w porę spostrzegły się, że
siedzący naprzeciw nich klienci, są w bezwzględny sposób manipulowani. Szybko powiadomiły policję, dzięki czemu
udało się przekonać seniorów, że nie ma żadnej tajnej akcji, że ich oszczędności są bezpieczne i ktoś właśnie przed
chwilą próbował ich oszukać. Komendant podziękował bankowcom za ich właściwą reakcję, podkreślił, że ich zawodowa

czujność i postawa nastawiona na pomoc drugiemu człowiekowi zasługują na uznanie. Zastępca Oﬁcer wręczył
pracownicom banków pamiątkowe dyplomy, a także policyjne upominki.
To nie pierwsze spotkanie kierownictwa Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu z bankowcami. Poprzednie spotkanie
odbyło się 23 października ubiegłego roku z inicjatywy Komendanta Miejskiego insp. Macieja Januszkiewicza. Komendant
dziękował wówczas pracownikom sektora bankowego, którzy prawidłowo zareagowali przy okazji innej próby oszustwa.
Wrocławscy policjanci prowadzą szerokie działania ukierunkowane na bezpieczeństwo seniorów. Funkcjonariusze
spotykają się z seniorami w świetlicach osiedlowych, klubach seniora, w paraﬁach, przy okazji pikników i debat
społecznych, przy każdej okazji ostrzegając przed działaniami oszustów. Spotkania oraz akcje informacyjne, szkolenia
prowadzone przez policjantów dla przedstawicieli sektora bankowego przynoszą wymierny efekt. Analiza bieżących
zdarzeń wskazuje, że coraz więcej seniorów potraﬁ prawidłowo zareagować w sytuacji próby oszustwa.
Odkładają telefon nie wdając się w rozmowy z oszustami i dzwonią do swoich bliskich lub na policję.
Zbyt ciężko pracowaliście Państwo na swoje oszczędności, aby oddać je oszustom. Policja nigdy nie prosi o
przekazywanie jakichkolwiek kwot pieniędzy w związku z prowadzonymi przez siebie działaniami. Przestępcy
posługujący się legendą na wnuczka lub na fałszywego policjanta, zawsze próbują grać na emocjach swoich oﬁar.
Wymyślają dramatyczne historie i wykorzystują chęć niesienia pomocy przez osoby starsze. Policjanci jeszcze raz
apelują: nigdy nie przekazujmy nieznajomym żadnych kwot pieniędzy. O każdym przypadku, w którym przypuszczamy,
że mamy do czynienia z oszustami, powinniśmy powiadomić policję.
Już 29 stycznia 2019 roku odbędzie się II Konferencja pod nazwą „Bezpieczny Senior we Wrocławiu” poświęcona
oszustwom dokonywanym na szkodę osób starszych. Spotkanie rozpocznie się o godz. 13:00 w sali wielofunkcyjnej Hali
Stulecia przy ul. Wystawowej 1 we Wrocławiu. Wstęp wolny, obowiązuje rezerwacja miejsc. Prosimy o kontakt pod
numerem telefonu 71 71 91 664.
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