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NUMERY  
TELEFONÓW 
ALARMOWYCH
112 – Numer alarmowy 
 
999 – Pogotowie ratunkowe
 
998 – Straż pożarna
 
997 – Policja
 
991 – Pogotowie energetyczne

800 190 590 – Telefoniczna informacja 
pacjenta oraz rzecznik praw pacjenta 
 
22 560 16 00 – Infolinia ZUS 
 
22 266 76 76 – Rzecznik Konsumenta 
 
22 635 09 54 – Telefon zaufania dla  
seniorów (poniedziałek, środa, czwartek 
17:00 - 20:00)
  

pRzYdATNE  
NUMERY  
TELEFONÓW  

www.gov.pl/web/rodzina/seniorzy  
Najważniejsze informacje z Ministerstwa 
Rodziny i Polityki Społecznej 
 
www.gov.pl/web/finanse  
Aktualności z Ministerstwa Finansów 
 
www.gov.pl/web/zdrowie  
Sprawdzone i praktyczne informacje  
z Ministerstwa Zdrowia 
 
www.gov.pl/web/seniorze-spotkajmy-
-sie-w-sieci  
Kampania bezpieczeństwa seniorów 
w internecie

pOMOCNE 
STRONY iNTERNETOWE 



Bądź 
rozważny!

→ Odbierając telefon od osoby nie-
znajomej nigdy nie podawaj swoich 
danych osobowych. Pracownik banku 
lub administracji nigdy nie będzie 
chciał twojego numeru dowodu osobi-
stego lub haseł do logowania do banku.

→ Będąc na zakupach nie trzymaj całej 
gotówki w portfelu, nigdy nie wiesz 
kto stoi za tobą w kolejce – nie kuś 
kieszonkowca. Pomyśl o płatnościach 
bezgotówkowych, zapytaj w banku  
o możliwość płacenia kartą w sklepie.

→ Podczas rozmowy z nieznajomym 
nie udzielaj informacji dotyczących 
swoich danych osobowych, miejsca 
zamieszkania. Nie mów nieznajo-
mym, że mieszkasz sam/sama.

→ Uważaj na okazje, atrakcyjne oferty 
sprzedaży – nieuczciwi  handlowcy 
często naginają rzeczywistość rekla-
mując kiepski towar za bardzo duże 
pieniądze. Fałszywe oferty mogą doty-
czyć: garnków, pościeli, suplementów 
diety czy leków.

→ Zawsze zamykaj drzwi wejściowe 
do domu.

→ Gdy ktoś obcy zapuka do twoich 
drzwi, nie wpuszczaj nieznajomego 
od razu:

◉ gazownik, administrator 
budynku, kominiarz – takie 
wizyty nigdy nie odbywają się 
bez wcześniejszego uprzedzenia 
– poproś o wylegitymowanie się.  

◉ akwizytor – nie daj się naciągnąć 
na okazjonalne zakupy, może to być 
podstęp żeby dostać się do twojego 
domu.

◉ osoba potrzebująca pomocy  
– jeśli chcesz pomóc, to zrób to na 
klatce lub przed domem. 

◉ nie korzystaj z ofert wróżbi-
tek, podczas ich wizyt może 
dojść do kradzieży mieszkania. 

◉ jeśli to możliwe, rozmowę z obcą 
osobą przeprowadź przez zamknięte 
drzwi lub łańcuszek zabezpieczający. 
 

Cyberbezpieczeństwo  
Podpowiadamy, co zrobić,  
aby być bezpiecznym online. 
 
Wejdź na stronę  
www.bsskierniewice.pl/nasze-dziala-
nia/cyberbezpieczenstwo/ 
zobacz filmy i zadbaj o swoje finanse!
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METOdA „NA WNUCzkA” 

UWAŻAJA NA OSZUSTA

Metoda „na wnuczka” charaktery-
zuje się tym, że przestępca kontak-
tując się z potencjalną ofiarą: 

→ podaje się za bliższego lub dal-
szego krewnego, 
→ dzwoni do ofiary, mówiąc, że jest 
np. jej wnukiem, synem, kuzynem,
→ tak prowadzi rozmowę, by prze-
konać, że faktycznie jest tą osobą,  
za którą się podaje. 

Pod pozorem niepowtarzalnej 
okazji (np. promocja w sklepie, 
atrakcyjny zakup mieszkania)  
lub nagłego nieszczęścia (np. wypa-
dek samochodowy, porwanie, cho-
roba) oszust zwraca się z prośbą  
o natychmiastową pomoc finan-
sową. 

Prosi o przygotowanie gotówki  
do odbioru np. w mieszkaniu ofiary 
albo nawet proponuje wspólne 
wyjście do oddziału banku,  
by wypłacić pieniądze z konta. 

W większości przypadków oszust 
wysyła „zaufaną osobę”, mówiąc że 
nie może po pieniądze przyjechać 
osobiście, ale za chwilę zjawi się po 
nie jego znajomy. 

METOdA „NA pOLiCjANTA” 

Zmodyfikowaną formułą tej metody 
są próby wyłudzeń „na policjanta”  
– czyli sytuacje, gdy przestępca 
dzwoni: 
→ podając się za funkcjonariusza 
prowadzącego śledztwo, 
→ prosi o pilną pomoc, najczęściej 
związaną z przekazaniem określonej 
kwoty pieniędzy, by udała się pro-
wokacja wymierzona w rzekomego 
przestępcę. 

W obu tych przypadkach należy 
pamiętać, że oszustami mogą być 
zarówno mężczyźni, jak i kobiety. 
Bez względu na metodę, ofiara  
– wierząc, że pomaga komuś bli-
skiemu w potrzebie lub przy prowa-
dzeniu działań operacyjnych policji 
– zostaje okradziona.



→ Bądź ostrożny w kontakcie z nieznajomym. 
→ Nigdy nie przekazuj pieniędzy osobom, których nie 
znasz. Nie ufaj osobom, które telefonicznie podają się 
za krewnych lub ich przyjaciół. 
→ Policja nigdy nie prosi telefonicznie o udział w dzia-
łaniach operacyjnych. 
→ Policja nigdy nie prosi o przekazywanie pieniędzy 
ani kosztowności nieznanym osobom. 
→ Jeśli ktoś telefonicznie prosi nas o pieniądze, udział 
w akcji policyjnej bądź mamy jakiekolwiek wąt-
pliwości, z kim rozmawiamy, należy skontaktować 
się z najbliższymi. Jeżeli nie ma takiej możliwości,  
a podejrzewamy, że ktoś próbuje nas oszukać, natych-
miast trzeba się skontaktować z policją, dzwoniąc 
na 997 lub 112 najlepiej z telefonu komórkowego, 
ewentualnie stacjonarnego po uprzednim upew-
nieniu się, że ostatnia rozmowa została rozłączona.  
To bardzo ważne!

Pamiętaj!

Bezpieczeństwo naszych oszczędności to również 
ochrona własnej osoby po utracie dokumentów  
tożsamości.
  
Kradzież albo zgubienie np. dowodu osobistego, pra-
wa jazdy, paszportu czy legitymacji stanowi bardzo 
poważny problem. Może doprowadzić do wielu trud-
nych do wyjaśnienia sytuacji w związku z wykorzysta-
niem naszych danych do celów przestępczych.
Samo zgłoszenie utraty dokumentów na policji czy  
do urzędu nie wystarcza! 
 
Należy jak najszybciej powiadomić o tym bank  
- niezależnie, czy posiadamy rachunek bankowy, czy 
nie!

zASTRzEgANiE dOkUMENTÓW
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 Zastanów się, zanim podasz swój  
adres e-mail lub numer telefonu komór-
kowego w formularzu nieznanej Ci 
witryny internetowej. Nie działaj pod 
wpływem impulsu. 

  Nie daj się nabrać, że w Internecie 
ktoś da Ci coś za darmo lub za drobną 
przysługę. Może to być próba kradzie-
ży Twojej tożsamości lub posłużenia się 
Twoimi danymi do popełnienia prze-
stępstwa – np. próba wykorzystania 
Twojego rachunku bankowego w pro-
cederze prania pieniędzy. 

 Zastanów się, dlaczego ktoś  
w e-mailu skłania Cię do szybkiego nie-
standardowego działania - czy przypad-
kiem nie jest to atak socjotechniczny.

         Nie otwieraj załączników poczty elek-
tronicznej od nieznanych Ci osób lub 
firm i nie klikaj w zawarte w załączni-
kach lub e-mailach odsyłacze do stron 
internetowych.

 Pamiętaj, że Bank nie wysyła SMS-
ów lub innych wiadomości z odsy-
łaczem do zainstalowania „certyfi-
katów bezpieczeństwa”. 

 Jeśli link, w który kliknąłeś,  
przenosi Cię na stronę logowania do 
usługi - upewnij się, że jesteś na właś-
ciwej stronie logowania, a nie zostałeś 
przekierowany na przestępczą stronę, 
która chce wyłudzić Twoje dane osobo-
we. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwo-
ści, zamknij tę stronę. 

 Nie podawaj ważnych danych (np. 
login i hasło), gdy korzystasz z obcej 
sieci lub niezaufanego komputera.

Bezpieczeństwo  
w internecie
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→ Używaj haseł trudnych do odgad-
nięcia. 

→ Nie używaj haseł słownikowych,
tzn. haseł zbudowanych z wyra-
zów, które są potocznie używane, 
lub takich jak imię dziecka czy data 
urodzenia. 

→ Hasło powinno składać się z co 
najmniej 8 znaków i zawierać 
cyfry, małe i wielkie litery oraz 
znaki specjalne. 

→ Stosuj różne hasła do różnych 
usług – nie powielaj w bankowości 
internetowej hasła, którego używasz 
np. do poczty elektronicznej.

→  Regularnie zmieniaj hasła.

→ Koniecznie zmień hasło, gdy 
masz podejrzenie, że obecne  
mogło zostać ujawnione osobom 
niepowołanym.

Bądź Czujny w interneCie
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AdRESY pLACÓWEk 
NASzEgO bANkU  
→  Centrala Banku 
ul. Reymonta 25, tel. 46 834 48 00 

→  Skierniewice  
ul. Reymonta 25, tel. 46 834 48 02 
ul. 500-lecia 1/3, tel. 46 835 01 07 
ul. Narbuta-Łuczyńskiego 26,  
tel. 46 832 70 01 
ul. Mszczonowska 33/35,  
tel. 46 834 90 87 

→  Bełchów  
ul. Przemysłowa 1, tel. 46 839 61 11  

→  Bolimów  
ul. Farna 4, tel. 46 838 03 08  

→  Brzeziny  
ul. Staszica 9, tel. 46 832 40 21  

→  Głuchów  
al. Klonowa 6, tel. 46 815 06 46 

→  Grodzisk Mazowiecki   
ul. Obrońców Getta 22,  tel. 22 755 14 10 

→  Jaktorów  
ul. Warszawska 4, tel. 46 814 20 90 

→  Łowicz 
ul. Nowy Rynek 30, tel. 46 837 91 43 
ul. 1 Maja 8, tel. 46 838 20 84 
 

→  Łódź  
ul. Narutowicza 59, tel. 42 678 58 55 
ul. Dolna 5, tel. 42 616 00 73 
→  Łyszkowice  
ul. Głowackiego 32, tel. 46 838 89 21 

→ Maków 
ul. Brzosty 3A, tel. 46 831 26 27 

→  Nowym Kawęczyn  
Nowy Kawęczyn 32, tel. 46 831 41 40 

→ Piotrków Trybunalski  
ul. Armii Krajowej 15/Szkolna 43,  
tel. 44 646 55 60  

→ Płock  
ul. Bielska 45, tel. 24 262 34 29  

→  Puszcza Mariańska  
ul. Papczyńskiego 1, tel. 46 831 84 10 

→ Radziwiłłów  
ul. Warszawska 15 A, tel. 46 831 80 70  

→  Warszawa  
ul. Św. Bonifacego 92/1, tel. 22 651 81 87 

→ Żyrardów  
ul. Łukasińskiego 13, tel. 46 855 47 07 
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa  
Nila 12 B, tel. 46 854 87 75
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