
 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak nie paść ofiarą włamania i prawidłowo zabezpieczyć mieszkanie! 

 

 

Pamiętaj! Przede wszystkim nie zachęcaj złodzieja! 

Sprawcy dostają się do domów przez okna lub balkon. Łupem złodziei padają 

najczęściej pieniądze i biżuteria, a do kradzieży dochodzi zazwyczaj pod 

nieobecność domowników najczęściej w godzinach popołudniowych i 

wieczornych, rzadziej w nocy. 

Najskuteczniejszym sposobem uniknięcia tych przestępstw jest działanie 

prewencyjne. 

Pamiętaj aby: 

• zamykać drzwi wejściowe i okna, 

• nie zostawiać kluczy w zamkach, 

• nie chować klucza pod wycieraczkę, do doniczki itp. 

• nie opowiadać obcym o posiadanym przez nas majątku oraz miejscu w 

którym trzymamy kosztowności lub oszczędności, 

• nie wystawiać w oknach przedmiotów, które mogą być łatwym łupem dla 

sprawców, 

• podczas nieobecności poprosić sąsiadów o zwrócenie uwagi na mieszkanie, 

 

Swój dom możesz zabezpieczyć wykorzystując: 

• zamek- dobrej , profesjonalnej firmy ( warto montować minimum dwa 

nietypowe i zróżnicowane zamki ), 

• drzwi wejściowe powinny być prawidłowo osadzone, a ich konstrukcja 

powinna uniemożliwić włamanie i wyważenie, 

• okna można dodatkowo zabezpieczyć roletami zewnętrznymi lub kratami, 

• monitoring lub system nadzoru wizyjnego poszczególnych pomieszczeń, 

• alarm z systemem powiadamiania ochrony fizycznej. 

 

Pomyśl wcześniej i zabezpiecz własny dom! 

Nie musisz być ofiarą włamania! 

 

 



 

 

 

 

 

W okresie przedświątecznych zakupów dochodzi również do zwiększonej 

aktywności kieszonkowców. 

 

 

Aby nie stać się ich ofiarą należy: 

• w trakcie robienia zakupów sprawdzać czy nie jesteśmy obserwowani, 

szczególnie podczas wyjmowania i wkładania portfela, 

• unikać zatłoczonych miejsc, 

• nie wkładać wartościowych rzeczy oraz portfela do zewnętrznych kieszeni 

kurtki oraz tylnych kieszeni spodni, 

• nie sprawdzać co chwilę miejsca przechowywania portfela, gdyż takim 

zachowaniem możemy zwrócić uwagę kieszonkowca, 

• pieniądze nosić w kilku miejscach, dzięki temu w przypadku kradzieży nie 

stracimy wszystkich pieniędzy, 

• nie nosić dużej ilości gotówki w torebkach, 

• pinu do karty nie zapisywać i nie trzymać razem z kartą, 

  

 

Pamiętaj! 

Kieszonkowcy działają w grupach! 

Kieszonkowcem może być każdy! 

 

 


