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Bezpieczeństwo w miejscach publicznych
oraz w miejscu zamieszkania

Kradzieże
Co powinieneś wiedzieć?
Do kradzieży dochodzi często w dużych skupiskach ludzi. Sprawcy tego rodzaju zachowań, wykorzystują nieuwagę osób zajętych zakupami, czy podróżowaniem. Moment,
kiedy ktoś jest zamyślony, spieszy się jest dobrą okazją dla złodzieja.
Duże skupiska ludzi sprzyjają anonimowości sprawców.

Kradzieże kieszonkowe
Kieszonkowcy działają w grupach dwu
i kilku osobowych. I dla przykładu, gdy
wszystko dzieje się w autobusie komunikacji miejskiej lub innym środku transportu
publicznego, jeden ze sprawców obserwuje ludzi i wypatruje potencjalnego pokrzywdzonego. Następnie daje znak człowiekowi, który bezpośrednio kradnie portfel i
niepostrzeżenie przekazuje go trzeciemu,
który opuszcza autobus. Nawet, gdy pokrzywdzony zorientuje się, że został okradziony i podniesie alarm jego rzeczy już
dawno nie ma.
Kieszonkowcy nie wyróżniają się niczym z grupy ludzi. Wyglądają
przeciętnie:
• nie mają bagażu, który krępowałby ruch, zwykle jest to po prostu typowa „reklamówka” lub przewieszony przez rękę płaszcz lub kurtka;
• wykorzystują tłok w przejściach, kolejkach, na korytarzach, a także
tzw. gorączkę podróżną − zajmowanie miejsc, rozmieszczanie bagażu
itp.; aranżują wtedy przypadkowe potrącenie lub otarcie się w wyniku
potknięcia;
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• skradzione portfele i saszetki są natychmiast przekazywane pozostałym
członkom grupy, a następnie opróżniane z zawartości i wyrzucane;
• skradzione dokumenty i klucze mogą
być wykorzystane do okradzenia
domu ofiary.

Techniki działania kieszonkowców:
• „sztuczny tłok” – usypiają czujność ofiary, popychając ją i aranżując
ścisk wokół niej;
• „na kosę” – kradzież dokonywana jest przez przecięcie kieszeni, torebki czy siatki;
• „zza parawanu” – sprawca, aby ukryć swoje działanie, posługuje się
płaszczem przewieszonym przez rękę;
• „uwaga, złodzieje” – taki okrzyk sprawia, że każdy odruchowo sięga
po portfel, wskazując – obserwującym złodziejom miejsce, gdzie go
ukrył.
Pamiętaj!
Nie licz na to, że złapiesz kieszonkowca, postaraj się raczej udaremnić mu kradzież!
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Włamania do mieszkań
Co powinieneś wiedzieć?
• Włamywacz najczęściej wchodzi drzwiami – próba wejścia przez okno,
balkon, okienko w piwnicy będzie przez przypadkowego obserwatora
natychmiast zauważona i jednoznacznie zinterpretowana. Włamywacz
wybierze więc drzwi, w których zamki może otworzyć szybko i cicho.
• Włamywacza mogą odstraszyć i zniechęcić: wygląd solidnie wykonanych drzwi (efekt taki tworzą drzwi podwójne); atestowane zamki;
dobry system alarmowy; wzmocnienia: blokady przeciwwłamaniowe,
drzwi obite blachą (wymuszające konieczność stosowania hałaśliwych
narzędzi), zapornica drzwiowa (łańcuch umożliwiający uchylenie i blokowanie drzwi) czy wizjer.
Pamiętaj!
Zwróć uwagę na nieznane Ci osoby,
kręcące się po klatkach schodowych
i w pobliżu domu – na podwórzu czy ulicy. Zainteresuj się nimi, zapytaj, kogo
szukają, dobrze im się przyjrzyj, abyś
zachował w pamięci ich twarze, sylwetki i ubiór. Twoje spostrzeżenia mogą
okazać się bardzo pomocne przy ustalaniu tożsamości włamywaczy.

ZAUFAJ SĄSIADOM I POLICJI! Zapamiętaj numer: 997 i 112
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Oszustwa
Wybrane rodzaje oszustw
• „na wnuczka” - są dokonywane przy wykorzystaniu telefonu (zazwyczaj stacjonarnego). Osoba telefonująca podaje się za krewnego (np.
wnuczka) i pod pretekstem wyjątkowej okazji (np. zakupu samochodu,
mieszkania itp.) lub nieszczęścia (np. wypadku drogowego i potrzeby
zapłacenia pokrzywdzonemu za niekierowanie sprawy na drogę sądową) prosi o udzielenie krótkoterminowej pożyczki (lub przekazanie
wartościowych przedmiotów). Obiecuje zwrot z dużą nawiązką. Jednocześnie z uwagi na brak możliwości osobistego odbioru, prosi o przekazanie pieniędzy zaufanej osobie, która się po nie zgłosi (nigdy nie
zjawia się osobiście).
• „na policjanta” - są
modyfikacją metody „na
wnuczka”. Po telefonie „wnuczka” dzwoni
osoba podająca się za
policjanta lub funkcjonariusza CBŚP. Informuje,
że rozpracowuje grupę
przestępczą wyłudzającą pieniądze ww. metodą
i prosi o pomoc przy zatrzymaniu jej członków.
Dla celów procesowych (wzmocnienia materiału dowodowego) prosi
o przekazanie pieniędzy, aby można było zatrzymać sprawców na gorącym uczynku.
• „oszustwa nigeryjskie” - otrzymujesz mailowo informację o: odziedziczeniu dużego spadku, wygraniu nagrody w zagranicznej loterii
(w której nie brałeś udziału) lub ktoś prosi cię o pomoc w odzyskaniu ogromnego majątku itp. Do otrzymania tej fortuny wystarczy uiścić
opłaty manipulacyjne – Możesz być pewien, że ktoś próbuje cię oszukać!
Co powinieneś wiedzieć?
Oszuści wykorzystują różne sposoby, by wzbogacić się kosztem nieostrożnych osób. Podają się za członków rodziny, pracowników administracji, instytucji państwowych, organizacji charytatywnych itp.
Pamiętaj!
Oszuści mają jeden cel – okraść Cię! Znając sposób ich działania, łatwiej jest się zabezpieczyć.
Nigdy nie przekazuj pieniędzy i rzeczy wartościowych obcym! W chwili ich przekazania, widzisz je po raz ostatni!
Policja nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy czy kosztowności.
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Napady
Co powinieneś wiedzieć?
Często ofiarą napadów padają osoby w stanie nietrzeźwym, wracające
samotnie do domu, korzystające z pozornie atrakcyjnych propozycji
składanych przez osoby nieznajome.
Typowe przykłady działania przestępców:
• „na zaczepkę” – sprawca odwraca uwagę wybranej osoby, pyta o godzinę lub prosi o zapalenie papierosa i wykorzystując nieuwagę ofiary,
atakuje;
• „na wabia” – sprawca wykorzystuje wspólniczkę, atrakcyjną kobietę, która nawiązuje kontakt z wybraną osobą i wywabia ją poza lokal,
gdzie sprawca atakuje;
• „na krawat” – sprawca nawiązuje kontakt z przyszłą ofiarą w miejscu
odludnym lub słabo oświetlonym, w tym czasie drugi ze sprawców atakuje ofiarę od tyłu;
• „na handlarza” – pod pozorem korzystnej transakcji, sprawca udaje
się z przyszłą ofiarą w ustronne miejsce, gdzie, wykorzystując jej zaskoczenie, dokonuje napadu.
Pamiętaj!
• Unikaj miejsc niebezpiecznych, odludnych i słabo oświetlonych.
• Zachowaj czujność w takich miejscach, jak: dworce, bazary, parki.
• Jeśli nie ma takiej konieczności, nie wracaj wieczorem samotnie do domu.
• Unikaj pustych przystanków autobusowych, poproś znajomych, by odprowadzili Cię
na przystanek.
• W pustym autobusie siadaj blisko kierowcy.
• Nie przyjmuj propozycji podwiezienia przez nieznajomą osobę, sam również nie
zabieraj przypadkowych pasażerów.
• Zrezygnuj z wracania na skróty, zwłaszcza przez ciemne bramy czy podwórza.

.

Jeśli jesteś świadkiem napadu:
• Interweniuj tylko wtedy, gdy wiesz, że możesz pomóc skutecznie.
• Jeśli nie masz pewności – nie ryzykuj.
• Natychmiast powiadom Policję lub
inne służby/osoby mogące udzielić
pomocy.
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Dobre rady
• W momencie zagrożenia: krzycz głośno – to odstrasza napastnika
i sprowadza pomoc; broń się tylko wtedy, gdy wiesz, że potrafisz zrobić to skutecznie (znasz techniki samoobrony), jeśli nie masz takich
możliwości, nie stawiaj oporu – lepiej oddać napastnikowi torebkę niż
ryzykować utratę zdrowia lub życia; staraj się zapamiętać wygląd napastnika; zgłoś się natychmiast na Policję.
• Nie ryzykuj niepotrzebnie: nie noś przy sobie większej sumy pieniędzy;
unikaj pojawiania się samotnie na ulicy w futrze, z widoczną biżuterią;
wieczorem nie przechodź w okolicy restauracji czy dyskotek; unikaj
przygodnych znajomości.

Kradzieże w miejscach wypoczynku
Co powinieneś wiedzieć?
Wykorzystując niedomknięte okna, niezamknięte drzwi czy też zwykłą nieuwagę, sprawcy dostają się do zajmowanych przez kuracjuszy
pokoi, i zabierają z nich pieniądze oraz wartościowe przedmioty i dokumenty. Doskonale orientują się, kiedy turystów nie ma w pokoju (np.
podczas posiłków) i w tym czasie dokonują kradzieży.
Pamiętaj!
• Zawsze dokładnie zamykaj okna i drzwi wejściowe w swoim pokoju, nawet, jeżeli
wychodzisz z niego tylko na chwilę – tę chwilę może wykorzystać złodziej.
• O niedomykających się właściwie oknach i drzwiach zawiadamiaj administrację hotelu.
• Nie pozostawiaj w samochodzie w widocznym miejscu rzeczy wartościowych – na
czas pobytu najlepiej przekazać je do depozytu (np. w hotelu, na poczcie lub w
banku).
• Uważaj na złodziei kieszonkowych w czasie zakupów – oni wiedzą, że możesz
posiadać przy sobie większą ilość gotówki.
• Korzystając z usług lokali gastronomicznych, nie zawieraj przypadkowych znajomości – nie zapraszaj potencjalnego przestępcy do swojego pokoju, nie obnoś się
z cennymi rzeczami.
Dobre rady
• Rzeczy wartościowe i niepotrzebne w
czasie pobytu pozostaw
w depozycie.
• Jeżeli przyjechałeś samochodem, pozostaw go na parkingu strzeżonym –
będziesz spać spokojnie.
• Idąc na plażę, basen czy zabiegi lecznicze, nie zabieraj ze sobą biżuterii –
pozostaw ją w depozycie lub sejfie.

