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ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO 
SWEGO SAMOCHODU
Przeczytaj Poniższe rady i sPrawdź, czy 
właściwie dbasz o swoje auto?

•	 za	 każdym	 razem	 gdy	 opuszczasz	 auto	 sprawdź,	
	 czy	drzwi	i	okna	są	zamknięte,

•	 nie	 pozostawiaj	 bagażu	 (i	 innych	 przedmiotów)	
	 w	widocznym	miejscu	–	zabieraj	je	ze	sobą	lub	chowaj	
	 do	bagażnika,

•	 jeśli	 w	 samochodzie	 masz	 radio	 z	 wyjmowanym	
	 panelem	 przednim	 lub	 odbiornik	 GPS	 pamiętaj,	
	 by	 je	 zawsze	 zabrać/schować	 przed	 opuszczeniem	
	 pojazdu;	warto	też	schować	uchwyt	na	odbiornik	GPS,	

•	 nigdy	nie	zostawiaj	kluczyka	w	stacyjce	(nawet	 jeśli	
	 samochód	pozostawiasz	w	garażu),

•	 nie	 zostawiaj	 żadnych	dokumentów	w	 samochodzie,	
	 zwłaszcza	 dowodu	 rejestracyjnego	 i	 polisy	
	 ubezpieczeniowej,

•	 jeśli	 masz	 radio	 CB,	 przed	 opuszczeniem	 pojazdu	
	 zdemontuj	i	schowaj	antenę	CB.

PODRÓŻUJĄC SAMOCHODEM:

•	 staraj	 się	 parkować	 w	miejscach	 strzeżonych,	 nocą	
	 unikaj	postoju	i	parkowania	w	miejscach	zalesionych	
	 lub	nieoświetlonych,

•	 nie	 kładź	 torebek,	 plecaków	 i	 innych	wartościowych	
	 rzeczy	 na	 fotelu	 pasażera	 lub	 tylnej	 kanapie	 –	
	 bezpieczniejsze	będą	w	bagażniku,

•	 nie	zabieraj	autostopowiczów	 lub	osób	przypadkowo	
	 poznanych	podczas	postoju,

•	 nie	pozostawiaj	auta	na	postoju	bez	nadzoru.

ZABEZPIECZ SWOJE AUTO:

•	 zainstaluj	 auto	 alarm	 w	 zakładzie	 posiadającym	
	 certyfikat	 bezpieczeństwa	 i	 włączaj	 go	 za	 każdym	
	 razem	gdy	opuszczasz	samochód,

•	 rozważ	montaż	mechanicznej	blokady	skrzyni	biegów	
	 (w	pozycji	biegu	wstecznego	blokuje	dźwignię	zmiany	
	 biegów),

•	 pomyśl	o	oznakowaniu	elementów	nadwozia	–	to	nie	
	 tylko	odstrasza	złodzieja,	ale	również	zwiększa	szanse	
	 na	odnalezienie	skradzionego	pojazdu.

BEZPIECZNE OSIEDLE 
Mieszkasz	 na	 osiedlu?	 Chcesz	 czuć	 się	 tu	
bezpiecznie?	 Pomyśl	 o	 współdziałaniu	 w	 tej	 kwestii	
z	najbliższymi	sąsiadami.

OBSERWUJ
•	 zwracaj	uwagę	na	nieznajome	osoby,	które	pojawiły	
	 się	na	twoim	osiedlu;	jeśli	podejrzanie	się	zachowują	
	 –	informuj	o	tym	Straż	Miejską	lub	Policję,

•	 podczas	 nieobecności	 sąsiadów	 zainteresuj	 się	
	 osobami,	które	wypytują	o	nich	lub	odwiedzają	ich	
	 dom	 –	 postaraj	 się	 ustalić	 kim	 są	 i	 w	 jakim	 celu	
	 przyszli.

REAGUJ
•	 nie	 toleruj	 melin	 na	 swoim	 osiedlu	 (miejsc,	
	 w	 których	 nielegalnie	 sprzedawany	 jest	 alkohol,	
	 które	 są	 schronieniami	 dla	 złodziei)	 –	 informuj	
	 o	nich	Policję,

•	 nie	patrz	bezczynnie	na	demolowanie	wyposażenia	
	 placu	 zabaw	 lub	 niszczenie	 elewacji	 budynków	 –	
	 informuj	o	tym	administrację	osiedla	lub	Policję,

•	 jeżeli	staniesz	się	świadkiem	napadu	lub	zauważysz,	
	 że	 komuś	 może	 grozić	 niebezpieczeństwo	 –	
	 powiadom	 Policję	 (możesz	 to	 zrobić	 również	
	 anonimowo).

ZADBAJ O PRZESTRZEŃ 
•	 jeśli	 masz	 psa	 –	 stosuj	 się	 do	 obowiązujących	
	 przepisów	i	wyprowadzaj	go	na	smyczy	i	w	kagańcu	
	 (zgodnie z art. 77 k.w. i uchwałą Nr LVII/678/06 
 Rady Miejskiej Białegostoku).	 	 Pamiętaj,	 że	małe	psy	
	 też	gryzą!	

•	 nie	 wyprowadzaj	 zwierząt	 domowych	 do	
	 piaskownicy	 i	 na	 boisko	 –	 tam	 bawią	 się	 dzieci!	
	 zgodnie	 z	 art.	 10	 ust	 2a	 ustawy	 o	 utrzymaniu	
	 czystości	i	porządku	w	gminach,	właściciel	psa	jest	
	 zobowiązany	sprzątnąć	po	nim	odchody,

•	 dbaj	o	to,	by	droga	pożarowa	nie	była	zastawiana	
	 -	 pojazdy	 straży	 pożarnej	 muszą	 mieć	 do	 niej	
	 dostęp	o	każdej	porze	roku,

•	 zwracaj	uwagę	na	porządek	-	informuj	administrację	
	 o	niesprawnym	oświetleniu	na	osiedlu,	połamanych	
	 ławkach,	graffiti	czy	wywróconych	koszach,

•	 skontaktuj	 się	 z	 administracją	 osiedla	 w	 sprawie	
	 ogródków	pod	blokami	–	będą	nie	tylko	zdobiły,	lecz	
	 również	uniemożliwiały	innym	osobom	podchodzenie	
	 do	okien.



CHROŃ SWÓJ DOM/MIESZKANIE
	

Jeśli	 jesteś	 właścicielem	 domu,	 zwróć	 uwagę	 na	 elementy,	
które	sprzyjają	bezpieczeństwu:

•	 zadbaj	 o	dobre oświetlenie terenu wokół domu	
	 (drzwi	 garażowe,	 brama,	 wejście	 do	 domu,	 furtki	
	 w	ogrodzeniu),

•	 zainstaluj	system alarmowy lub monitorujący,

•	 okna	 wyposaż	 w	 szyby antywłamaniowe	
	 i	certyfikowane	okucia,

•	 zamontuj	drzwi antywłamaniowe,	wizjer	i	łańcuch,	

•	 zamontuj	zamki patentowe w oknach	oraz	drzwiach	
	 balkonowych,

•	 pomyśl	 o	 solidnym, ażurowym ogrodzeniu 
 i właściwym rozmieszczeniu drzew i krzewów,	
	 aby	 nie	 ograniczały	widoczności	 –	 twój	 dom	 będzie	
	 wtedy	pod	czujnym	okiem	sąsiadów,

•	 rozważ	rezygnację z drzwi łączących	bezpośrednio	
	 wnętrze	 domu	 z	 garażem	 –	 to	 częsta	 droga	
	 włamywaczy,

•	 nie	lekceważ	zabezpieczenia okien piwnicznych,

•	 nie pozostawiaj w ogrodzie przedmiotów	
	 (drabina,	 sznur,	 wąż	 ogrodowy	 itp.)	 które	 mogą	
	 posłużyć	 włamywaczowi	 do	 dostania	 się	 do	 domu,

•	 po	zmroku	zasłaniaj okna	(zasłonami,	żaluzjami	itp.)	
	 tak,	 by	 wnętrze	 mieszkania	 było	 niewidoczne	
	 z	zewnątrz,

•	 wychodząc z domu zamknij okna,	 drzwi,	 garaż,	
	 włącz	system	alarmowy,

•	 nigdy	 nie zostawiaj kluczy do	 domu	 w	 łatwo	
	 dostępnym	 miejscu	 (pod	 wycieraczką,	 pod	
	 kwiatkiem	 itp.)	 –	 złodzieje	 zazwyczaj	 dobrze	 znają	
	 takie	schowki,

•	 jeśli wyjeżdżasz – poinformuj o tym rodzinę	lub	
	 sąsiada;	poproś,	by	obserwowali	twój	dom/mieszkanie,	
	 zabierali	spod	drzwi	ulotki	i	wybierali	korespondencję	
	 ze	skrzynki.

BEZPIECZNIE W MIESZKANIU

Aby	być	spokojnym	o	swoje	mieszkanie	 i	osoby	najbliższe,	
nie	 wystarczą	 zabezpieczenia	 techniczne	 –	 potrzebny	 jest	
jeszcze	zdrowy	rozsądek	i	stosowanie	się	do	podstawowych	
zasad	bezpieczeństwa	tj.:

•	 po	wejściu	do	mieszkania	zawsze zamykaj drzwi 
 wejściowe	 na	 zamek	 (szczególnie	 gdy	 jesteś	
	 sam/a	w	domu),

•	 wychodząc	 z	 mieszkania,	 nawet	 na	 krótko,	
	 by	wyrzucić	śmieci,	zamykaj drzwi na klucz,

•	 nie pozostawiaj w drzwiach kartek	z	informacją,	
	 że	nie	ma	cię	w	domu,

•	 nie wpuszczaj obcych osób do mieszkania;	
	 do	 drzwi	 często	 pukają	 osoby	 podające	 się	 za	
	 pracowników	 administracji,	 listonoszy	 lub	
	 akwizytorów;	 jeśli	 masz	 wątpliwości	 –	 nie	
	 wpuszczaj	ich	do	mieszkania;	dzięki	temu	będziesz	
	 się	czuł/a	bezpieczniej	,

•	 	 	 	zanim otworzysz drzwi nieznajomemu spójrz 
     przez wizjer,	 spytaj	 osobę	 o	 cel	wizyty	 i	 poproś	

o	 pokazanie	 dokumentu	 	 (legitymacji	 bądź	 upo-
ważnienia)	 z	 instytucji	 którą	 reprezentuje;	 Jeśli	
masz	 wątpliwości	 –	 skontaktuj	 się	 z	 tą	 instytucją	
i	sprawdź,	czy	taki	pracownik	był	do	Ciebie	kierowany,

•	 nie trzymaj w mieszkaniu kosztowności	
	 i	większych	kwot	pieniędzy,

•	 nie opowiadaj innym o swoim majątku	 –	 to	
	 zachęta	dla	złodzieja,

•	 dbaj o bezpieczeństwo kluczy od domu	 –	 nie	
	 trzymaj	ich	w	miejscu	widocznym	dla	innych	osób,	
	 nie	 powierzaj	 ich	 pracownikom	 remontującym	
	 mieszkanie;	jeśli	masz	dzieci	–	nie	zawieszaj	klucza	
	 na	 szyi	 dziecka	 tylko	 pomyśl	 o	 dodatkowej	 –	

	 wewnętrznej	kieszonce	na	klucz	w	odzieży.

Zadbaj o bezpieczeństwo swoich dzieci. 
Naucz je:

-	dyskrecji –	niech	nie	opowiadają	innym	o	waszym	
		majątku	i	miejscach	przechowywania	kluczy,
-	ostrożności w stosunku do osób nieznajomych		
-	niech		nie	wpuszczają	ich	do	mieszkania,
-	zachowania w niebezPiecznej sytuacji 
		(nr	telefonów	alarmowych,	prawidłowe	zgłoszenie	
		telefoniczne).	

ZABEZPIECZ CENNE PRZEDMIOTY

SPISZ WARTOŚCIOWE PRZEDMIOTY
Czy	potrafisz	dokładnie	opisać	przedmioty,	które	posiadasz	
w	domu?	Jeśli	nie,	wykonaj	ich	spis,	np.	taki:

rodzaj marka i wzór nr seryjny cENA

SFOTOGRAFUJ BIŻUTERIĘ, ANTYKI,
DZIEŁA SZTUKI, CENNĄ ZASTAWĘ 
STOŁOWĄ
W	 przypadku	 zaginięcia	 takich	
przedmiotów	 nie	 będziesz	 miał	
problemu	z	ich	opisaniem.

OZNAKUJ WARTOŚCIOWE PRZEDMIOTY
Wartościowe	rzeczy	(np.	rowery,	
aparaty	 fotograficzne	 itp.)	
warto	 oznakować	 (w	 dyskretny	
i	 trudny	 do	 usunięcia	 sposób).	
Możesz	 to	 zrobić	 samodzielnie	
(np.	 tajnopisem)	 zapisując	 na	
nich	 swój	 nr	 PESEL,	 NIP	 lub	
kod	pocztowy	np.	15-300/26/31	
–	 gdzie	 np.	 cyfry	 15-300	
oznaczają	kod	pocztowy	 twojej	
ulicy,	 cyfra	 26	 –	 numer	 bloku	
a	cyfra	31	–	numer	mieszkania.

Takie	 przedmioty	 możesz	 też	
oznakować	 w	 Komisariacie	
Policji.	

Aby	 to	 zrobić,	 musisz	 mieć	
przy	 sobie	 dowód	 osobisty	
i	 jeśli	 posiadasz	 -	 dowód	
zakupu	 danej	 rzeczy.	 Po	 oznakowaniu	 przedmiot	 zostanie	
zarejestrowany	 –	 zwiększy	 to	 szanse	 na	 jego	 odnalezienie	
w	przypadku	kradzieży.	

często zdarza się, ze Policja odnajduje skradzione 
przedmioty, lecz z uwagi na to, że ich właściciele nie 
znali numerów fabrycznych (bądź zostały one usunięte), 
trudno jest ustalić komu zostały skradzione.


