
 

 



 

 

 

 

• Telefony komórkowe bywają łupem 
zuchwałych kradzieży. To nie ważne, czy 
aparat jest fabrycznie nowy, czy ma już swoje 
lata. Sprawcy stosują  różne sposoby dla 
osiągnięcia swojego celu. Nie oznacza to 
jednak, że nie można im utrudnić takiego 
działania.   



Policjanci z Zespołu Prewencji 
Kryminalnej radzą: 

• Unikaj pokazywania telefonu, chwalenia się 
nim, szczególnie gdy jest nowy i ma wiele 
atrakcyjnych funkcji. 

• Nie baw się też jego opcjami w miejscach 
publicznych na ulicy,   w autobusie lub  
pociągu. 



• Staraj się nosić telefon w miejscu trudno 
dostępnym lub mało widocznym. Możesz  nosić 
go na szyi pod swetrem, nie wkładaj telefonu do 
tylnej kieszeni spodni, torebki czy plecaka. 
 
 
 
 
 

• Jeśli musisz skorzystać z telefonu na ulicy, to 
staraj się to robić w miejscu, gdzie jest dużo ludzi. 
Pamiętaj, chowając go po rozmowie wskazujesz 
potencjalnemu złodziejowi, gdzie on jest. 



• Jeśli udajesz się w miejsce, gdzie telefonu nie 
będziesz mógł mieć ciągle przy sobie, jak np. 
basen, siłownia, fitness klub, szpital, zabiegi 
rehabilitacyjne, specjalistyczne badania 
lekarskie, itp. ustal wcześniej czy będzie tam 
możliwość skorzystania ze schowka lub  innego 
zabezpieczenia  szatni. Jeśli nie, to rozważ czy 
telefon będzie Ci niezbędny. 

• Zastanów się czy telefon komórkowy jest 
istotnym wyposażeniem ucznia idącego do 
szkoły !!! 

 



• Nie pozostawiaj telefonu bez nadzoru:  
w samochodzie w miejscu widocznym,  
na stoliku, ławce szkolnej,  
w plecaku pozostawionym  
na korytarzu itp. 

• Miej spisany numer 
identyfikacyjny twojego  
telefonu tzw. IMEI. 

• Po stwierdzeniu kradzieży,  
natychmiast powiadom  
o niej operatora. 



• Na pudełku powinna być także naklejka  
z numerem IMEI telefonu, który jest Ci 
sprzedawany - porównaj go z numerem 
wyświetlonym przez aparat po 
wprowadzeniu kodu *#06#, taki sam 
powinien być na naklejce od środka. 



Pamiętaj! 
 

• Kupując telefon komórkowy pochodzący  
z przestępstwa sam popełniasz przestępstwo. 
Dlatego też, staraj się zrobić wszystko, aby 
potwierdzić legalność posiadania telefonu 
przez sprzedającego – niech dostarczy 
oryginalne pudełko i akcesoria oraz 
dokumenty i rachunek zakupu. 



• Poproś też o wystawienie Ci rachunku 
potwierdzającego sprzedaż. Bądź szczególnie 
ostrożny przy zakupach na targowisku czy 
przez internet, a także przy ofertach bardzo 
korzystnych i przy telefonach, które mają 
uszkodzoną lub zdartą naklejkę z numerem 
IMEI. 

• Posiadając telefon pochodzący z kradzieży 
musisz się liczyć też z tym, że zostanie Ci on 
przez Policję zatrzymany. 



Apel do Rodziców 

• Rozmawiaj ze swoim dzieckiem, aby nie 
chwaliło się posiadanym telefonem. 

• Przyzwyczajaj je do tego, aby w miejscach 
publicznych używało telefonu tylko  
w niezbędnych sytuacjach. 

• Wykształć u swojego dziecka nawyk nie 
pozostawiania telefonu bez nadzoru (szatnie, 
torby na szkolnych korytarzach itp.). 



• Intensywności zjawiska kradzieży telefonów 
sprzyja łatwość ich sprzedaży. 

• Zamykajcie więc  pomieszczenia, w których 
pracujecie, nawet wówczas gdy wychodzicie 
tylko na chwilę. Kradzieże telefonów z biur są 
bardzo rozpowszechnione. 

• Mamy nadzieję, że zasugerowane sposoby 
zachowań, uchronią Was  przed staniem się 
ofiarą przestępstwa. 



CZY WIESZ, ŻE: 

• Każde urządzenie, modem, tablet, telefon czy 
smartfon posiada unikalny, 15 cyfrowy numer IMEI. 
Na podstawie numeru IMEI można uzyskać wiele 
informacji o Twoim urządzeniu.  
Wpisz numer IMEI i przekonaj się. 

• Numer IMEI ma 15 cyfr, pojawi się na ekranie   
telefonu po wpisaniu z klawiatury *#06#. 

• Należy podać same cyfry bez spacji, "-" czy "/".   
Zdarza się że w urządzeniu będzie jeszcze kilka 
dodatkowych cyfr, nie mają one znaczenia.  
Należy wpisać tylko pierwsze 15 z nich.  

 
  



• Jeżeli jesteś posiadaczem telefonu lub tabletu 
marki Apple (iPhone lub iPad) numer IMEI 
możesz sprawdzić w ustawieniach telefonu. 
Również posiadacze telefonu opartego  
o system Android mogą odczytać numer IMEI  
z ustawień. 
Jeżeli Twoje urządzenie  
nie ma wyświetlacza 
(modem GSM) numer  
IMEI odczytasz na obudowie. 



Prezentację wykonano z wykorzystaniem materiałów 
zamieszczonych na stronach: 

• internetowej Komendy Miejskiej Policji w Katowicach  w zakładce  Prewencja : 
https://katowice.policja.gov.pl/k14/prewencja/jak-unikac-zagrozen/bezpieczna-komorka/37278,Bezpieczna-
komorka.html 

• https://www.bing.com/images/search?q=telefony+kom%C3%B3rkowe+obrazy&qpvt=TELEFONY+KOM%C3%93RKO
WE+OBRAZY&form=IGRE&first=1&tsc=ImageBasicHover 

• https://www.bing.com/images/search?q=Nowoczesne+Telefony&form=IRIBIP&first=1&tsc=ImageBasicHover 

• https://www.bing.com/images/search?q=dzieci%20bawi%C4%85%20sie%20telefonem&qs=n&form=QBIRMH&sp=
-1&pq=dzieci%20bawi%C4%85%20sie%20telefonem&sc=0-
26&cvid=55C892006774418EBC1A3A4DAD2DC7C2&first=1&tsc=ImageBasicHover 

• https://www.bing.com/images/search?q=Symbol+Paragrafu&form=IRBPRS&first=1&tsc=ImageBasicHover 

• https://www.bing.com/images/search?q=telefon+na+ulicy&qpvt=telefon+na+ulicy&form=IGRE&first=1&tsc=Imag
eBasicHover 

• https://www.bing.com/images/search?q=telefon%20w%20tylnej%20kieszeni%20spodni&qs=n&form=QBIR&sp=-
1&pq=telefon%20w%20tylnej%20kieszeni%20spodni&sc=0-32&cvid=7D0A1581DDCF48F A83372782AD29ECB4& 
first=1&tsc=ImageBasicHover 

• https://www.bing.com/images/search?q=z%C5%82odzieje&qs=n&form=QBIR&sp=-1&pq=z%C5%82odzieje&sc=8-
9&cvid=248160AF9A5F4D73872171097F7906B9&first=1&tsc=ImageBasicHover 

• https://www.bing.com/images/search?q=Imei%20na%20pude%C5%82ku&qs=n&form=QBIR&sp=-1&pq= imei% 
20na%20pude%C5%82ku&sc=0-15&cvid=6F5F81BE6A0F45618A33952D53F268AB&first =1&tsc= ImageBasicHover 

 


