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Jak zauważył sam Arystoteles - najczęściej 

ofiarami przestępstw są osoby, które mają to, 

czego innym aktualnie brakuje,

czy to dla zaspokojenia potrzeb

bądź dla zbytku,

czy też dla przyjemności zmysłów.



Rodzaje przestępstw
• Bezprawne przejęcie i wykorzystywanie danych elektronicznych

• Bezprawne zbieranie danych o życiu prywatnym

• Groźby, prześladowanie i zastraszanie

• Handel ludźmi

• Kradzież

• Naruszenia bezpieczeństwa pracowników

• Naruszenie miru domowego

• Oszustwo

• Podżeganie do nienawiści

• Pozbawienie wolności

• Przestępstwa przeciwko dzieciom

• Przestępstwa przeciwko życiu człowieka

• Przestępstwa seksualne

• Rozbój

• Spowodowanie uszczerbku na zdrowiu

• Wykorzystywanie do pracy przymusowej

• Wymuszenie rozbójnicze

• Zniszczenie lub uszkodzenie mienia



Jak widać katalog przestępstw jest bardzo szeroki.

Jednak możliwości ochrony przed nimi również nie brakuje.

Najprościej jak tylko można powiedzieć to kierowanie się 

zdrowym rozsądkiem. Oto przykłady:

- Nie zapuszczamy się w nieznane rejony, tym bardziej,

gdy jest późno.

- Jeśli jedziemy pociągiem, autobusem późno staramy się 

siadać przy większej grupie ludzi lub blisko

kierowcy czy konduktora.

- Na dyskotece, czy w barze nie przyjmujemy napoju

od osób nieznanych.

- Cenne dla nas przedmioty, czy dokumenty

zabezpieczamy tak by dostęp do nich był utrudniony.



- Nie odpowiadamy na zaczepki nieznajomych w sieci.

- Chronimy swoją prywatność.

- Nie otwieramy wiadomości od nieznanych osób, tym

bardziej załączników do nich.

- Zachowujemy maksymalną ostrozność przy logowaniu się

na swoje konta, zwłaszcza bankowe.

- Zachowujemy się odpowiedzialnie dysponując swoimi

danymi wrażliwymi.

- Unikamy "okazyjnych " zakupów.

- Nie pożyczamy pieniędzy w parabankach

lichwiarzy

Zasada bezpieczeństwa numer jeden:

Zanim coś zrobisz - POMYŚL DWA RAZY



Dlaczego obchodzimy Tydzień Pomocy 

poszkodowanym Przestępstwem?

Idea inicjatywy zrodziła się w 2000 r.

w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Celem jej jest zwrócenie szczególnej uwagi

na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych 

przestępstwem.



Dlaczego obchodzimy Tydzień Pomocy 

poszkodowanym Przestępstwem?

Aktualna lista adresów organizacji pozarządowych świadczących pomoc 

osobom pokrzywdzonym przestępstwem, a także członkom ich rodzin, 

które otrzymują dofinansowanie na ten cel ze środków Funduszu Pomocy 

Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej dostępna jest na stronie 

Ministerstwa Sprawiedliwości. Wykaz zawiera niezbędne dane kontaktowe 

organizacji, zestawienie rodzajów udzielanej pomocy oraz godziny 

dyżurów specjalistów. W naszej okolicy najbliższy ośrodek znajduje się :

Ośrodek „BORPA” ul. Przodowników Pracy 12

(os. Kapuściska) Bydgoszcz (filia OPOPP)



Życzę Wam 

bezpieczeństwa.

Uważajcie na siebie.

p. Ewa Nowikow


