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Uczestnicy Kampanii Informacyjnej Systemu DOKUMENTY ZASTRZE¯ONE:

www.dokumentyzastrzezone.pl

W Systemie DOKUMENTY ZASTRZE¯ONE uczestnicz¹ prawie wszystkie polskie banki oraz 
szereg innych firm i instytucji.

Pokazane powy¿ej logotypy banków przedstawiaj¹ wybranych Uczestników Systemu, 
którzy przyst¹pili do spo³ecznej Kampanii Informacyjnej promuj¹cej System 
zapewniaj¹cy bezpieczeñstwo naszej to¿samoœci. Ich szczególne potraktowanie na 
niniejszym materiale jest wyrazem podziêkowania ze strony Zwi¹zku Banków Polskich 
za wk³ad w promocjê idei zabezpieczenia nas wszystkich przed przestêpstwami z wyko-
rzystaniem kradzionych dokumentów.

Kampanii patronujê Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji,Policja oraz 
Federacja Konsumentów.
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Wstêp

Szanowni Pañstwo,
publikujemy niniejszym pierwsze wydanie "Raportu o dokumentach infoDOK - I kwarta³ 2010". 
Jest to pierwsze tego typu opracowanie w Polsce, które ma na celu przedstawienie, analizê    
i zrozumienie szeregu zjawisk zwi¹zanych z kwesti¹ bezpieczeñstwa naszej to¿samoœci.

Problematyka utraty dokumentów i tego konsekwencje na co dzieñ nie zaprz¹taj¹ naszej 
uwagi. Zaczynamy o tym myœleæ dopiero w momencie, gdy utracimy portfel - z powodu 
kradzie¿y przez kieszonkowca, po w³amaniu do mieszkania, albo gdy chocia¿by z powodu 
roztargnienia - zostawimy go w miejscu, w którym mo¿e kogoœ "zainteresowaæ". Niestety 
zwykle nie zdajemy sobie sprawy z rozmiaru problemu i ewentualnych, czasem bardzo 
przykrych konsekwencji, na jakie jesteœmy nara¿eni (np. próba wy³udzenia 10-cio 
milionowego kredytu hipotecznego na nasze nazwisko...). O tym, co nas mo¿e spotkaæ i jak 
sobie z tym poradziæ piszemy na kolejnych stronach Raportu.

Ca³oœæ opracowania poparta jest solidn¹ porcj¹ danych liczbowych, pokazuj¹cych skalê 
zjawiska kradzie¿y to¿samoœci oraz efektywnoœæ zabezpieczeñ, z których najszerzej opisywany 
jest System DOKUMENTY ZASTRZE¯ONE - narzêdzie opracowane przez Zwi¹zek Banków 
Polskich jeszcze w latach dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego stulecia (mo¿e sprawiaæ to wra¿enie 
"staroœwieckoœci" systemu, jednak nic bardziej mylnego - to rozwi¹zanie, choæ genialnie         
w swej prostocie, oparte jest o najnowoczeœniejsz¹ teleinformatyczn¹ architekturê polskiego 
sektora bankowego). System DZ jest rozwi¹zaniem powszechnie stosowanym nie tylko przez 
banki, ale tak¿e m.in. przez operatorów telefonii komórkowych i inne podmioty, które w swej 
dzia³alnoœci korzystaj¹ z weryfikacji dokumentów swoich klientów.

Raport infoDOK jest elementem prowadzonej od dwóch lat Kampanii Informacyjnej Systemu 
DOKUMENTY ZASTRZE¯ONE, któr¹ realizuj¹ Zwi¹zek Banków Polskich i kilkanaœcie banków, 
które w ten szczególny sposób chc¹ poprawiæ bezpieczeñstwo to¿samoœci nas wszystkich. 
Projekt realizowany jest pod Honorowym Patronatem Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych         
i Administracji, we wspó³pracy z Komend¹ G³ówn¹ Policji (i wszystkich jednostek terenowych 
w ca³ym kraju) oraz Federacj¹ Konsumentów.

Poniewa¿ Raport opublikowany zosta³ po raz pierwszy z pewnoœci¹ nie jest idealny, dlatego 
na bie¿¹co doskonaliæ bêdziemy stosowan¹ metodologiê oraz poszerzaæ liczbê Ÿróde³ 
danych statystycznych - i tak ju¿ od drugiego wydania przedstawimy Pañstwu szczegó³owe 
dane ze Ÿróde³ policyjnych. Serdecznie prosimy Pañstwa o opinie, komentarze i pomys³y 
dotycz¹ce tego, jak mo¿emy udoskonaliæ kolejne wydania.

Koñcz¹c, w imieniu Zwi¹zku Banków Polskich oraz Centrum Prawa Bankowego i Informacji, 
chcia³bym z³o¿yæ serdeczne podziêkowania wszystkim osobom i instytucjom, które 
przyczyni³y siê do powstania raportu, a w szczególnoœci dla Biura Informacji Kredytowej oraz 
Centrum Informacji Gospodarczej.

Raport nie porusza tematyki ³atwej, lekkiej i przyjemnej, mimo to ¿yczê mi³ej lektury i wniosków, 
które - jeœli pozostan¹ w Pañstwa pamiêci - z pewnoœci¹ bardzo pomog¹ w nie jednej sytuacji 
w ¿yciu codziennym.

Z powa¿aniem,
Grzegorz Kondek

Centrum Prawa Bankowego i Informacji,
Zwi¹zek Banków Polskich



"Zgubi³em dokumenty", "zgubi³em dowód osobisty", "ukradli mi paszport", "zgubi³em prawo 
jazdy" - gdy znajd¹ siê Pañstwo w takiej sytuacji nale¿y jak najszybciej:

1. Powiadomiæ oddzia³ banku, w którym posiadamy rachunek lub którego jesteœmy sta³ym 
Klientem (albo, gdy nie mamy konta bankowego, w Banku, który przyjmuje zastrze¿enia nie 
tylko od swoich klientów) - tak postêpujemy zarówno w przypadku zwyk³ego zgubienia, jak 
i utraty dokumentu w wyniku kradzie¿y. Powiadomienie polega na z³o¿eniu wniosku
o zastrze¿enie dokumentu - dyspozycja jest potrzebna aby Bank wpisa³ zastrze¿enie do 
Centralnej Bazy Danych Systemu DZ.

2. Powiadomiæ najbli¿sz¹ jednostkê policji jeœli dokument zosta³ utracony w wyniku kradzie¿y.

3. Zawiadomiæ najbli¿szy organ gminy lub placówkê konsularn¹ i wyrobiæ nowy dokument. 
Informacje dotycz¹ce koniecznoœci zawiadomienia organu gminy znajduj¹ siê na stronie 
Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji.

Informacje z jednego banku, poprzez System DZ, s¹ b³yskawicznie przekazywane do 
wszystkich banków i instytucji korzystaj¹cych z Systemu. Na ¿yczenie Klienta mo¿e byæ 
wydane pisemne potwierdzenie przyjêcia dyspozycji.
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Raport w liczbach:

W skrócie: Zgubi³em lub ukradziono mi dokumenty - co mam zrobiæ?

869 111

32 723

2 084

99 073 308 z³

35 955 z³

2 136 536 z³

9 290 424 z³

Wielkoœæ Centralnej Bazy Danych Systemu DZ, na koniec
I kwarta³u 2010 r. (dokumenty to¿samoœci)

Liczba zastrze¿onych dokumentów to¿samoœci
w I kwartale 2010 r.

Liczba udaremnionych prób wy³udzeñ kredytów
w I kwartale 2010 r.

£¹czna kwota udaremnionych prób wy³udzeñ kredytów
w I kwartale 2010 r.

Œrednia kwota udaremnionych prób wy³udzeñ kredytów
w I kwartale 2010 r.

Kwota najwiêkszej udaremnionej próby zaci¹gniêcia kredytu
w I kwartale 2010 r.

Kwota najwiêkszej udaremnionej próby zaci¹gniêcia kredytu
w ca³ym okresie objêtym badaniem (I kwarta³ 2008 - I kwarta³ 2010)



Cele prowadzenia Systemu DZ

Charakterystyka Systemu DZ 

üeliminowanie z obrotu skradzionych i sfa³szowanych dokumentów, 
üograniczanie wykorzystywania cudzej to¿samoœci w celu dokonana oszustwa, 

wy³udzenia,
üwzmacnianie bezpieczeñstwa i rzetelnoœci w obrocie gospodarczym,
üograniczanie ryzyka oraz obni¿ka kosztów dzia³alnoœci   i ceny, 
üwzrost profesjonalizmu w œwiadczeniu us³ug i ich jakoœci,
üograniczanie szarej strefy i wy¿szy wzrost gospodarczy,
üprzeciwdzia³anie praniu pieniêdzy i finansowaniu terroryzmu,
üpodnoszenie poziomu zaufania w obrocie gospodarczym i cywilnym.

üumo¿liwia sprawdzenie i potwierdzenie czy dokumenty to¿samoœci, którymi legitymuje siê 
Kontrahent, nie zosta³y zg³oszone przez ich w³aœcicieli jako zagubione czy skradzione,

üwzmacnia ochronê przed wy³udzeniem i oszustwem za pomoc¹ skradzionych 
dokumentów,

üzapewnia ³atwy i szybki dostêp do danych (np. poprzez stronê www),
üumo¿liwia dostêp do informacji o najnowszych zastrze¿eniach (czêsta aktualizacja 

danych),
üpozwala zidentyfikowaæ setki tysiêcy zastrze¿onych dokumentów to¿samoœci, którymi 

pos³ugiwanie siê stanowiæ mo¿e zagro¿enie dla obrotu gospodarczego.

System DZ w istotny sposób ogranicza mo¿liwoœæ realizacji transakcji oszukañczych.

System DOKUMENTY ZASTRZE¯ONE dzia³a na podstawie umownej i pozwala zidentyfikowaæ 
ponad 869.000 zastrze¿onych dokumentów, wœród których znajduj¹ siê m.in. dowody osobiste, 
dowody tymczasowe, paszporty polskie, paszporty zagraniczne, karty pobytu, prawa jazdy, 
ksi¹¿eczki wojskowe, ksi¹¿eczki marynarskie, karty p³atnicze, skradzione blankiety.

Œredniomiesiêczne liczby zmian w bazie (dokumenty to¿samoœci razem z kartami p³atniczymi
i dowodami rejestracyjnymi) z ostatnich szeœciu miesiêcy to niemal 14.000 szt.

Po ponad 10 latach doœwiadczeñ w sektorze finansowym, telekomunikacyjnym i pocztowym 
nale¿y wskazaæ na bardzo wysoki poziom skutecznoœci Systemu.

Kradzione dokumenty wykorzystywane s¹ np. do wy³udzenia kredytu, dokonania zakupu 
telefonu i innych transakcji lub zaw³aszczenia pieniêdzy, kradzie¿y wypo¿yczanych 
przedmiotów, podpisywania umów najmu w celu kradzie¿y dobytku. Chroni przed tym System DZ 
- narzêdzie s³u¿¹ce do eliminowania zastrze¿onych dokumentów z obrotu.
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Czym jest System DOKUMENTY ZASTRZE¯ONE



G³ówne has³a i symbol Kampanii

Symbolem akcji jest muszla z per³¹. G³ówne has³a: "Utraci³eœ dokumenty? Nie ryzykuj! Zastrze¿ je 
w banku!" oraz "Chroñ najcenniejszy skarb - swoj¹ to¿samoœæ".

Utraci³eœ dokumenty?
Nie ryzykuj!

Zastrze¿ je w Banku!

Utraci³eœ dokumenty?
Nie ryzykuj!

Zastrze¿ je w Banku!

Utraci³eœ dokumenty?
Nie ryzykuj!

Zastrze¿ je w Banku!

Chroñ najcenniejszy skarb
- swoj¹ to¿samoœæ! 

Chroñ najcenniejszy skarb
- swoj¹ to¿samoœæ! 

Chroñ najcenniejszy skarb
- swoj¹ to¿samoœæ! 

Cechy i korzyœci Systemu DZ

Ochrona 

Prewencja 

Weryfikacja 

Wyj¹tkowoœæ 

Dostêpnoœæ 
 

Powszechnoœæ 

 
Aktualnoœæ 
 
Pewnoœæ 

Elastycznoœæ 

 
Skala 

Obs³uga i warunki wspó³pracy dopasowane do indywidualnych potrzeb
Uczestnika.

Ogranicza mo¿liwoœci wy³udzeñ i oszustw za pomoc¹ skradzionych dokumentów.

Poprawa bezpieczeñstwa operacji i wzrost efektywnoœci dzia³añ.

Sprawdzenie czy okazywane nam dokumenty nie zosta³y zg³oszone, jako
zagubione lub skradzione.

Jedyna tak rozbudowana i ogólnodostêpna baza danych zastrze¿onych
dokumentów to¿samoœci.

Nie wymaga skomplikowanej instalacji specjalistycznego oprogramowania.
Obs³uga Systemu z pomoc¹ zwyk³ej przegl¹darki www.

Ponad 1900.000 zastrze¿onych dokumentów, których wykorzystanie stanowi
zagro¿enie dla biznesu.
Zastrze¿enia przyjmowane s¹ w tysi¹cach placówek bankowych.

Centraln¹ Bazê Danych Systemu zasilaj¹ banki komercyjne i spó³dzielcze.
Zastrze¿enia s¹ przyjmowane zarówno od klientów banków jak równie¿ od osób,
które nie s¹ klientami.

Bie¿¹ca aktualizacja bazy danych w trybie on-line.

Obiektywna i wiarygodna informacja z systemu bankowego.

Kampania Informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZE¯ONE rozpoczê³a siê 16 lipca 2008 r. 

Celem Kampanii jest poszerzenie w spo³eczeñstwie wiedzy o mo¿liwoœciach oraz potrzebie 
zastrzegania utraconych dokumentów to¿samoœci, bowiem ogólna wiedza w tym zakresie przed 
rozpoczêciem projektu by³a zbyt ograniczona.

Zastrzegaæ utracone dokumenty powinniœmy wszyscy - niezale¿nie od tego, czy jesteœmy ju¿ 
klientami jakiegoœ banku, czy te¿ nigdy z us³ug bankowych nie korzystaliœmy 

Kampania obejmuje promocjê Systemu w aspekcie korzyœci i bezpieczeñstwa osób, które 
utraci³y dokumenty to¿samoœci. Inicjatywa ma przede wszystkim szerzej informowaæ 
spo³eczeñstwo o tym, ¿e istnieje mo¿liwoœæ unikniêcia szeregu przykrych konsekwencji 
mog¹cych powstaæ w wyniku utraty dokumentów. Z t¹ informacj¹ nale¿y dotrzeæ do jak 
najszerszego grona pe³noletnich osób, bez wzglêdu na to czy s¹ Klientami Banków, czy te¿ nie.
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Czy jest mo¿liwoœæ anulowania zastrze¿enia je¿eli dokument siê znalaz³?

Technicznie i organizacyjne jest to oczywiœcie mo¿liwe. Jednak ze wzglêdów bezpieczeñstwa 
Zwi¹zek Banków Polskich rekomenduje bardzo rygorystyczne podejœcie do podjêcia takiej 
decyzji.

Zdarza siê, ¿e z³odziej, który wczeœniej ukrad³ nasze dokumenty lub jakiœ pozornie "uczciwy 
znalazca" odsy³a nam je w kopercie w³aœnie po to abyœmy wycofali zastrze¿enie! Niestety nie 
mo¿emy mieœ pewnoœci, czy przed ich odes³aniem dokumenty nie zosta³y wykorzystane do 
celów przestêpczych albo czy ktoœ nie wykorzysta³ naszych autentycznych danych do 
wykonania kopii dokumentu, który po wycofania naszego zastrze¿enia bêdzie bardzo trudny do 
wykrycia i zablokowania.

Najbezpieczniejszym rozwi¹zaniem bêdzie zawsze pozostawienie zastrze¿enia w Systemie DZ       
i wyrobienie nowego dokumentu.

Nigdy nie korzysta³em z us³ug Banków - czy równie¿ powinienem zastrzec utracone 
dokumenty?     

Oczywiœcie, ¿e TAK!

Dziêki ró¿nym systemom wymiany informacji (wiêcej na ten temat znajd¹ Pañstwo na stronach 
Centrum Informacji Gospodarczej: www.cigi.pl) dzia³aj¹cym w bankach osoby, które 
korzystaj¹ ju¿ z ich us³ug ³atwiej jest zidentyfikowaæ, co w znacznie utrudnia przestêpcom 
dzia³anie.

Tymczasem osoby nie bêd¹ce wczeœniej klientami ¿adnego banku s¹ szczególnie nara¿one na 
próby wy³udzeñ dokonywanych z wykorzystaniem cudzej to¿samoœci. Informacje o takich 
osobach s¹ bowiem trudno dostêpne i bankom trudniej jest zweryfikowaæ to¿samoœæ nowego 
klienta.

Dodatkowo pamiêtajmy, ¿e z Systemu DZ korzystaj¹ nie tylko banki - dostêp do danych mog¹ 
mieæ równie¿ inne firmy i instytucje.

Do czego wykorzystywane s¹ kradzione dokumenty?

Dziennie notuje siê nawet kilkadziesi¹t prób pos³u¿enia siê cudzym lub podrobionym 
dokumentem, m.in. do: wy³udzenia po¿yczki lub innych nienale¿nych œwiadczeñ, wynajêcia 
mieszkania lub pokoju hotelowego w celu kradzie¿y wyposa¿enia czy unikania op³at, kradzie¿y 
wypo¿yczonego samochodu lub innych przedmiotów, kradzie¿y towaru sprzedanego na raty 
lub z odroczon¹ p³atnoœci¹, zak³adania fikcyjnych firm do wy³udzania kredytów, zwrotu 
podatków, wy³udzania ró¿norodnych poœwiadczeñ.

Codziennie, dziêki Systemowi DZ, wiele prób podobnego dzia³ania jest blokowanych.

Najczêœciej zadawane pytania i odpowiedzi
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Jak sprawdziæ, czy ktoœ nie wzi¹³ kredytu na nasze nazwisko?   
  
Je¿eli mamy podejrzenie, ¿e ktoœ móg³ pos³u¿yæ siê Pañstwa dokumentami w celu wy³udzenia 
kredytu sugerujemy kontakt z Biurem Obs³ugi Klienta Biura Informacji Kredytowej (www.bik.pl.). 
Sprawdzimy tam swoj¹ historiê kredytow¹ - zapisan¹ w BIK.

Kto powinien korzystaæ z Systemu DZ?
     
Z Systemu DZ, mog¹ korzystaæ nie tylko podmioty z sektora bankowego, ale wszystkie instytucje, 
które w ramach prowadzonej dzia³alnoœci identyfikuj¹ osoby na podstawie dokumentów 
umo¿liwiaj¹cych stwierdzenie to¿samoœci.

Z Systemu DZ powinny korzystaæ m.in.:
üAgenci rozliczeniowi 
üAgencje poœrednicz¹ce w wynajmie lokali i mieszkañ 
üDostawcy internetu 
üFirmy leasingowe 
üFirmy kurierskie 
üFundusze po¿yczkowe i porêczeniowe 
üHotele 
üKancelarie prawne i notarialne 
üOperatorzy pocztowi 
üOperatorzy telewizji kablowej 
üOperatorzy telefonii stacjonarnej i komórkowej 
üPlacówki partnerskie Banków 
üPoœrednicy finansowi 
üPrzedsiêbiorcy udzielaj¹cy kredytów kupieckich 
üSKOKi 
üSklepy internetowe 
üWypo¿yczalnie (np. samochodów) 
üZwi¹zki producentów rolnych 

Jak dzia³a System ?

Centralna Baza Danych Systemu DZ pracuje w trybie on-line. Dostêp przez przegl¹darkê www. 
Zasoby informacyjne aktualizowane s¹ niemal¿e w czasie rzeczywistym. Ogólnokrajowy 
charakter Systemu uzyskiwany jest dziêki szerokiemu zasiêgowi przyjmowania zastrze¿eñ w sieci 
tysiêcy placówek bankowych, zarówno od osób, które wspó³pracuj¹ z Bankami, jak i tych, które 
nie s¹ ich Klientami.

DOKUMENTY ZASTRZE¯ONE

Czy czêsto zdarzaj¹ siê przypadki u¿ycia cudzych dokumentów np. do próby wy³udzenia 
kredytu?
     
Z danych Policji z kilku ostatnich lat wynika, ¿e przestêpstwa te dotycz¹ a¿ kilkudziesiêciu tysiêcy 
osób rocznie. A jest to jedynie liczba przypadków ujawnionych i oficjalnie odnotowanych
w statystykach. Œmia³o mo¿na powiedzieæ, ¿e takich prób jest znacznie wiêcej.

Coraz szersze wykorzystanie Systemu DZ, tak¿e przez innych ni¿ banki przedsiêbiorców, którzy 
sprawdzaj¹ dokumenty partnera biznesowego przed zawarciem jakiejkolwiek transakcji, 
przyczynia siê do stopniowego spadku tej liczby.



Kampania Informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZE¯ONE - „infoDOK - Raport o dokumentach - I kwarta³  2010”

www.dokumentyzastrzezone.plwww.dokumentyzastrzezone.pl- 8 -

Dowód osobisty - narzêdziem przestêpstwa

Do najistotniejszych narzêdzi, u¿ywanych do pope³niania przestêpstw o charakterze ekonomiczno-
finansowym, nale¿¹ dokumenty. Dlatego fa³szowane s¹ w znacznych rozmiarach, zarówno pod wzglêdem 
intelektualnym jak i materialnym. Zjawisku temu nie mo¿na zapobiec. Mo¿na je za to, minimalizowaæ. 
Wymaga to jednak zbudowania sprawnego systemu, który bêdzie eliminowa³ falsyfikaty z ¿ycia publicznego. 
Dziœ przestêpczoœæ ekonomiczno - finansowa, oparta na fa³szywych dokumentach, rozwija siê w zawrotnym 
tempie. Dlatego nale¿y przygl¹daæ siê wnikliwiej wszystkim dokumentom na podstawie, których podejmuje 
siê decyzje.

Henryk Koœciñski

1 Ko³ecki H., Technicznokryminalistyczne badania autentycznoœci dokumentów publicznych, Materia³y 6 Konferencji, Wydawnictwo Poznañskie 2009, str. 9.
2 Wójcik J.J., Fa³szerstwa dokumentów publicznych - Poradnik praktyczny, TWIGGER, Warszawa 2005, str. 210.
3 Maciejewski W³., Kryminologiczne aspekty bezpieczeñstwa dokumentów, "Cz³owiek i Dokumenty" Nr 6/2007, PWPW Warszawa 2007.

Nikogo specjalnie nie dziwi, ¿e pracownicy zajmuj¹cy siê zawodowo 
obrotem gotówkowym, sprawdzaj¹ autentycznoœæ znaków 
pieniê¿nych, które przechodz¹ przez ich rêce. Badaj¹ okreœlone 
zabezpieczenia, zarówno organoleptycznie, jak i przy wykorzystaniu 
specjalistycznego sprzêtu technicznego. Czyni¹ to bez wzglêdu na 
miejsce zatrudnienia i rodzaj transakcji. Tak funkcjonuje jedna
z podstawowych zasad, dotycz¹ca bezpieczeñstwa obrotu 
gotówkowego. Za ka¿dym razem, kiedy ten specyficzny dokument 
zmienia w³aœciciela, podlega kontroli. Przez profesjonalistów i przysz³ych 
ich w³aœcicieli. Przynosi to po¿¹dane skutki. Nie ma w Polsce problemu
z fa³szywymi znakami pieniê¿nymi.

Niestety z dokumentami jest inaczej. Nie ma zasady. Nie ma regu³y. Nie ma nawet nawyku kontrolowania ich 
autentycznoœci. Ani urzêdnicy administracji rz¹dowej i samorz¹dowej, ani pracownicy banków czy 
przedsiêbiorcy nie zwracaj¹ dostatecznej uwagi na prezentowane im dokumenty. Ta beztroska urzêdniczo-
biznesowa powoduje u przestêpców poczucie bezkarnoœci. Straty finansowe, które powstaj¹ z tego tytu³u, 
opiewaj¹ na kwoty, które dla wielu z nas s¹ niewyobra¿alne. To s¹ fakty. Tak samo, jak brak kontroli 
dokumentów i sprawnego systemu ich weryfikacji. 

Profesor Hubert Ko³ecki z Katedry Kryminalistyki Uniwersytetu Poznañskiego alarmuje od wielu lat - "dokumenty 
spe³niaj¹ rolê najwa¿niejszego narzêdzia przestêpstwa, za pomoc¹, którego mo¿na pope³niæ kilkadziesi¹t 
rodzajów przestêpstw gospodarczych, bez uruchamiania jakiejkolwiek dzia³alnoœci produkcyjno-handlowo-
us³ugowej". 

Równie¿ inni przedstawiciele nauk prawnych zwracaj¹ uwagê, ¿e problem ten jest bardzo istotny i powoli 
wymyka siê spod kontroli. Ostrzegaj¹c i wyczulaj¹c ka¿dego z nas na problematykê dotycz¹c¹ fa³szowania 
dokumentów, odwo³uj¹ siê do znanej w kryminalistyce prawid³owoœci, mówi¹cej o tym, ¿e "fa³szowanie 
dokumentów publicznych (to¿samoœci czy finansowych) to czynnoœæ przygotowawcza do powa¿nego 
oszustwa" , które prêdzej czy póŸniej, mo¿e uderzyæ w ka¿dego z nas.

Rzeczywista skala patologii ekonomiczno-finansowej, jak szacuj¹ kryminolodzy, w której g³ówn¹ rolê 
odgrywaj¹ fa³szywe dokumenty, oscyluje w granicach 1,2 mln-1,5 mln rocznie (co jest równe 24,9 % liczby 
przestêpstw gospodarczych, szacowanej na oko³o 5-6 mln rocznie  ).

Jednym z bardziej niebezpiecznych przestêpstw przeciwko dokumentom jest fa³szowanie dowodów 
osobistych. Jest to szczególny rodzaj dokumentu, który stwierdza nasz¹ to¿samoœæ i potwierdza 
obywatelstwo. Ale nie tylko z tego powodu. Na podstawie fa³szywego dowodu osobistego mog¹ zostaæ 
wystawione inne dokumenty, które bêd¹ autentyczne pod wzglêdem technicznym, ale fa³szywe pod 
wzglêdem intelektualnym. To jest niezwykle istotny problem, który nie wszyscy nale¿ycie rozumiej¹. 
Legitymuj¹c siê skradzion¹ to¿samoœci¹, mo¿na praktycznie bezkarnie umykaæ przed wymiarem 
sprawiedliwoœci, wy³udzaæ dokumenty urzêdowe, kredyty bankowe, zak³adaæ konta w celu ich 
debetowania, praæ brudne pieni¹dze, legalizowaæ pobyt obcokrajowców, wy³udzaæ towary i us³ugi, 
zatrudniæ siê w celu przysporzenia pracodawcy ca³kiem wymiernych strat, uprawiaæ dzia³alnoœæ 
agenturaln¹, a nawet pope³niæ bigamiê. Lista przestêpstw jest praktycznie nieograniczona. Fa³szywe 
dokumenty maj¹ moc niekontrolowanego rozprzestrzeniania siê. Same ska¿one przy narodzinach, asystuj¹ 
powstawaniu dokumentów "autentycznych", które systematycznie je zakrywaj¹.

1

2

3
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4 Ko³ecki H., Technicznokryminalistyczne badania autentycznoœci dokumentów publicznych, j.w.
5 Cz³owiek i Dokumenty Nr 5/2007 - Dodatek specjalny na p³ycie CD - Prawdziwe czy fa³szywe - dowód osobisty, PWPW Warszawa 2007; www. 
pwpw.pl/Product oraz Biuletyn - Dowód osobisty - Kontrola autentycznoœci, Drukarnia Skarbowa.

Wspomniany prof. Ko³ecki pisze, ¿e umiejêtnoœæ weryfikacji autentycznoœci dokumentów, szczególnie tych 
maj¹cych charakter publiczny "ma fundamentalne znaczenie dla legalnoœci, pewnoœci i bezpieczeñstwa 
obrotu prawno-ekonomiczno-finansowego w Polsce. W konsekwencji ma ona równie¿ znaczenie dla 
ekonomicznego bezpieczeñstwa pañstwa"  . Dodamy, ma znaczenie równie¿ dla powagi pañstwa.

Czy rzeczywiœcie, mo¿na na stanowisku pracy, szybko i w sposób niezawodny, dokonaæ weryfikacji cech 
technicznych, zabezpieczaj¹cych wiarygodnoœæ dowodu osobistego? OdpowiedŸ jest jednoznaczna. 
Oczywiœcie, ¿e mo¿na. Pewien problem polega tylko na tym, ¿e trzeba to robiæ szybko, dok³adnie i co 
najwa¿niejsze - bezb³êdnie. Uwiarygodnienia mo¿na dokonaæ metod¹ organoleptyczn¹, ale równie¿ przez 
wykorzystanie prostych urz¹dzeñ analitycznych. Lupy powiêkszaj¹cej oraz lampy UV. Na co szczególnie 
nale¿y zwróciæ uwagê, autoryzuj¹c dowód osobisty? 

4

Na folii umieszczona zosta³a dodatkowo data dzienna wa¿noœci dokumentu, któr¹ nale¿y zawsze 
konfrontowaæ z rokiem jej wa¿noœci, uwidocznionym na rewersie w tzw. efekcie CLI oraz z dat¹ wydania 
dowodu. Ró¿nica pomiêdzy dat¹ wydania dowodu, a dat¹ jego wa¿noœci, zamieszczon¹ na kinegramie, 
wynosi równo 10 lat. Ponadto na folii widoczne s¹ stylizowane litery "RP".

Na awersie nale¿y zwróciæ uwagê na ostroœæ, czystoœæ i wyrazistoœæ elementów graficznych widocznych na 
pod³o¿u, a ponadto na:

1. Przebieg linii giloszowych (ró¿nych cienkich zawi³ych i 
przecinaj¹cych siê krzywych linii) ci¹g³oœæ linii
giloszowych koloru czerwonego i niebieskiego musi
byæ zachowana; szczególnie nale¿y zwracaæ uwagê
na przebieg linii przechodz¹cych przez fotografiê,

2. Datê urodzenia - cyfry s¹ wypuk³e i wyraŸnie wyczuwalne          
w dotyku,

3. Czytelnoœæ mikrodruku, poni¿ej napisu "Republic of Poland / 
Identity Card” widoczna tam kreska, wykonana jest 
mikrodrukiem o wielokrotnie powtórzonej treœci: 
"RZECZPOSPOLITAPOLSKA DOWÓDOSOBISTY”,

4. T³o dokumentu - sk³ada siê ono z cienkich kresek, a dodatkowo 
w œrodkowej czêœci widoczny jest wizerunek god³a 
pañstwowego. Ponadto widoczne s¹ jasne i ciemne napisy
z nazwami miast polskich.

5. Kinegram (animacja daj¹ca efekt ruchu)-znajduje siê on
w prawym dolnym rogu dowodu osobistego i daje - oprócz 
charakterystycznej dla techniki holograficznej zmiany barwy            
i motywu - tak¿e efekt kinetyczny: przy poruszaniu dokumentem, 
linie bêd¹ce konturami mapy Polski zbiegaj¹ siê
i rozchodz¹. Natomiast wokó³ wewnêtrznego konturu,
który mieni siê kilkoma barwami, znajduje siê mikrodru
o powtarzaj¹cej siê treœci "Rzeczpospolita Polska)
Republic of Poland". 

AWERS 
5



Kampania Informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZE¯ONE - „infoDOK - Raport o dokumentach - I kwarta³  2010”

www.dokumentyzastrzezone.plwww.dokumentyzastrzezone.pl- 10 -

6 Cz³owiek i Dokumenty Nr 5/2007, jw.
7 Zdjêcia pogl¹dowe nie zawsze oddaj¹ nale¿ycie kolorystykê zabezpieczeñ w UV. Dlatego poni¿sze indykatory zosta³y uzupe³nione "kolorowym 
opisem” odnosz¹cym siê do podstawowych barw. W rzeczywistoœci gilosze wykonane s¹ kilkoma kolorami.

linie giloszowe, znajduj¹ce siê po obu stronach dokumentu - œwiec¹ w kolorze niebieskim,

napis na awersie "Rzeczpospolita Polska" - œwieci w kolorze seledynowym, a Republic of Poland
- w kolorze niebieskim,

stylizowane litery "RP", zabezpieczaj¹ce fotografiê, œwiec¹ - litera "R" w kolorze niebieskim, a litera "P"
w kolorze seledynowym,

wizerunek Zamku Królewskiego i kolumny Zygmunta III Wazy, w prawej dolnej czêœci awersu, œwieci
w kolorze seledynowym,

na rewersie, nitka zabezpieczaj¹ca - œwieci w kolorze niebieskim, a god³o - seledynowym,

napis: "Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzaj¹cym to¿samoœæ osoby oraz poœwiadczaj¹cym
obywatelstwo polskie" - œwieci w kolorze zielonym. 

AWERS I REWERS DO - Zabezpieczenia widoczne w œwietle UV (365 nm) 7

1. Linie giloszowe (uk³ad ró¿nych, cienkich, zawi³ych i 
przecinaj¹cych siê krzywych linii) - precyzyjne, cienkie linie 
koloru niebieskiego i czerwonego w ca³ym wzorze i na ca³ej 
powierzchni powinny zachowywaæ ci¹g³oœæ.

2. Nazwê pañstwa - kilkakrotnie powtórzon¹, w kilku jêzykach, 
wykonan¹ z precyzyjnych drobnych kresek.

3. Zabezpieczenie widoczne w œwietle kierunkowym. Kontur 
mapy Polski z zaznaczonymi g³ównymi rzekami widoczny jest 
w œwietle kierunkowym (ukoœnym), a dodatkowo - jego zarys 
wyryty w pod³o¿u, wyczuwalny jest w dotyku.

4. Nitkê zabezpieczaj¹c¹ - znajduj¹c¹ siê w pod³o¿u i widoczn¹ 
w œwietle kierunkowym (ukoœnym).

5. Efekt OVI (farba zmienna optycznie) - god³o pañstwowe wydrukowane zosta³o przy wykorzystaniu 
farby zmiennej optycznie. Element ten zmienia barwê - z miedziano-czerwonej przez z³ot¹ i 
jasnozielon¹ do granatowej - w zale¿noœci od k¹ta obserwacji. 

6. Efekt CLI (zmienny obraz grawerowany laserowo) umieszczony w prawym górnym rogu, zawiera 
numer PESEL i rok wa¿noœci dokumentu, przy czym - w zale¿noœci od k¹ta obserwacji, widzimy 
wyraŸnie tylko jeden z tych zapisów. W tym samym obszarze znajduje siê równie¿ - Kineprint 
(animowany obraz) - w zale¿noœci od k¹ta pochylenia pod³o¿a, pojawiaj¹ siê zamiennie litery "POL" 
lub prostok¹t - w kolorze czerwonym. Oba pola wyczuwalne s¹ w dotyku,

7. Napis "DO", zapisany alfabetem Braille`a - jest to znak identyfikacyjny dokumentu wykonany dla 
potrzeb osób niedowidz¹cych. Jest wyczuwalny w dotyku.

Na rewersie nale¿y zwróciæ uwagê na ostroœæ, czystoœæ i wyrazistoœæ elementów graficznych dokumentu oraz 
rozmieszczenie ich na powierzchni pod³o¿a, a ponadto na:

REWERS 
6
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Autor artyku³u jest naczelnikiem Wydzia³u Zasilania w NBP w Gdañsku. Zawodowo 
zwi¹zany jest z operacjami kasowo-skarbcowymi. Problematyk¹ patologii w obrocie 
gospodarczym, a szczególnie tej, która dotyczy pieni¹dza i dokumentów, zajmuje siê 
od kilkunastu lat. Swoj¹ wiedzê o tej ciemnej stronie ¿ycia gospodarczego 
zweryfikowa³ pozytywnie na egzaminie pañstwowym z zakresu detektywistyki. Nie 
obca  jest mu te¿ psychologia i filozofia pieni¹dza. Aktywnie uczestniczy w 
dzia³alnoœci edukacyjnej. Jako pracownik NBP prowadzi³ zajêcia dla banków, urzêdów 
i przedsiêbiorstw w okresie denominacji z³otego oraz wprowadzania waluty euro        
w pañstwach UGW. Obecnie przybli¿a pracownikom banków zasady rozpoznawania 
autentycznoœci waluty polskiej.

8 Borowski M., Deptu³a H., Fa³szerskie biuro obs³ugi klienta, /w :Technicznokryminalistyczne badania autentycznoœci dokumentów publicznych, jw.

Zabezpieczenia œwiadcz¹ce o autentycznoœci dowodu osobistego, które poznaliœmy, to oczywiœcie nie 
wszystkie znaki protekcyjne, jakie zosta³y zakodowane w tym dokumencie. Z oczywistych wzglêdów, wiele 
pu³apek emisyjnych, nie mo¿e ujrzeæ œwiat³a dziennego. Natomiast te, które zosta³y upublicznione, powinny 
byæ wystarczaj¹ce do jego weryfikacji. 

Teraz, po odpowiednim treningu, kontrola dowodu osobistego nie powinna sprawiaæ nikomu trudnoœci. 
Wystarczy spojrzeæ wytrenowanym okiem na oceniany obiekt i w ci¹gu 10 sekund podj¹æ w³aœciw¹ decyzjê. 
Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e te sekundy bêd¹ czêsto decydowa³y o bezpieczeñstwie obrotu prawno-
finansowego, w którym uczestniczymy jako jedno z ogniw. Natomiast system bêdzie tak sprawny, jak sprawne 
bêdzie jego najs³absze ogniwo. 

Dlatego kontrola dokumentów to nie jest zwyk³a formalnoœæ. Trzeba tê czynnoœæ wykonywaæ starannie            
i bezb³êdnie. Tak jak robi¹ to pracownicy obrotu gotówkowego, w stosunku do kontrolowanych przez siebie 
znaków pieniê¿nych. Dlatego, wniosek, jaki nasuwa siê po diagnozie przyczyn rozkwitu przestêpczoœci 
ekonomiczno-finansowej, opartej na fa³szywych dokumentach, wydaje siê jeden. Trzeba nabywaæ wiedzê 
oraz umiejêtnoœci w zakresie identyfikacji dokumentów, na podstawie których podejmujemy decyzje. W tej 
dyscyplinie, ogólnie rzecz ujmuj¹c, nie jesteœmy najlepsi. Pracownicy Centralnego Laboratorium 
Kryminalistycznego KG Policji alarmuj¹: "Z praktyki CLK wynika, ¿e w spo³eczeñstwie polskim wiedza na temat 
potrzeby zabezpieczania dokumentów przed fa³szerstwem oraz o sposobach ich weryfikacji, jest znikoma"  . 
Tak wygl¹da poprawna odpowiedŸ na pytanie, dlaczego przestêpczoœæ ekonomiczno-finansowa ma siê 
ca³kiem dobrze. Warto wiêc organizowaæ szkolenia dla wszystkich pracowników, którzy spotykaj¹ siê w czasie 
swojej aktywnoœci zawodowej z dokumentami publicznymi, a szczególnie z dokumentami urzêdowymi, takimi 
jak dowód osobisty czy paszport. Jest to wiedza przydatna zarówno w pracy zawodowej, jak i w ¿yciu 
osobistym.

8

�ród³o: Magazyn Pracowników NBP „Jak w Banku” - grudzieñ 2009
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Prawdziwe historie

11 marca 2010 r.- Wy³udzali kredyty, telefony i sprzêt komputerowy

Policyjni zatrzymali na Ursynowie 38-letniego kierowcæ toyoty oraz jego 28-letniego pasaýera. Obaj sà 
doskonale znani Policji. Mieli przy sobie sfaùszowane dokumenty. Funkcjonariusze sprawdzajà, czy 
mæýczyêni nie próbowali wyùudziã m.in. kredytów bankowych.

Policjanci wywiadowcy obserwowali toyotæ zaparkowanà na al. Komisji Edukacji Narodowej. W úrodku 
auta znajdowaùo siæ dwóch mæýczyzn. Po kilku minutach auto odjechaùo w stronæ pobliskiego centrum 
handlowego, do którego weszli obaj mæýczyêni. Z ustaleñ policji wynikùo, ze zamierzali kupiã aparat 
telefoniczny w jednym z salonów telefonii komórkowej.

Gdy wrócili do samochodu, ruszyli w stronæ ul. Cynamonowej. Zostali zatrzymani. Za kierownicà auta 
siedziaù 38-letni Krzysztof Ù., a na miejscu pasaýera – 28-letni Aleksander Ch. Podczas przeszukania toyoty 
wywiadowcy znaleêli marihuanæ, haszysz i kokainæ. W schowku oraz pod tylnà kanapà policjanci odkryli
7 dowodów osobistych, 2 karty kredytowe, zaúwiadczenia o zatrudnieniu i zarobkach, 7 legitymacji 
ubezpieczeniowych i 7 telefonów komórkowych. Jeden z dowodów osobistych poszukiwany byù przez 
komendæ powiatowà Policji w Pruszkowie.

Obu mæýczyzn zatrzymano i przewieziono do policyjnego aresztu. Po sprawdzeniu w policyjnej bazie 
okazaùo siæ, ýe obaj sà doskonale znani Policji. Kierowca odpowiadaù w przeszùoúci za oszustwa kredytowe, 
sfaùszowanie dokumentów, posiadanie úrodków odurzajàcych, kierowanie po alkoholu i paserstwo. 
Natomiast jego kolega za oszustwa kredytowe.

Policjanci z Ursynowa, prowadzàcy postæpowanie pod nadzorem mokotowskiej prokuratury, sprawdzà, 
czy mæýczyêni nie wykorzystywali sfaùszowanych dokumentów, aby wyùudzaã kredyty w bankach, telefony 
w salonach telefonii komórkowej i sprzæt komputerowy w sklepach rtv. Na razie usùyszeli zarzut oszustwa        
i przywùaszczenia DOKUMENTÓW TOÝSAMOÚCI, a dodatkowo Krzysztof Ù. odpowie za posiadanie úrodków 
odurzajàcych. Dziú sàd zdecyduje o zastosowaniu wobec obu mæýczyzn tymczasowego aresztowania.

1 luty 2010 r.- Dokumenty w zastaw za alkohol i papierosy

DOWODY OSOBISTE, PASZPORTY, KSI¥¯ECZKI WOJSKOWE a nawet LEGITYMACJE SZKOLNE i KARTY 
ROWEROWE zabezpieczyli policjanci w mieszkaniu mê¿czyzny, który nielegalnie handlowa³ alkoholem         
i papierosami. Od swoich klientów przyjmowa³ w zastaw ró¿ne dokumenty. Mê¿czyzna ten mo¿e 
odpowiadaæ za przyw³aszczenie dokumentów, natomiast osoby, które wyrobi³y sobie nowe, mog¹ 
odpowiadaæ za sk³adanie fa³szywego oœwiadczenia o utracie dokumentu.

Ujawnienie tego procederu to efekt pracy operacyjnej policjantów z komisariatu w Jedliczu. Wed³ug 
uzyskanych informacji, 72-letni mieszkaniec tej gminy od 2006 r. prowadzi³ nielegalny handel alkoholem       
i papierosami, które w niewielkich iloœciach przywozi³ zza granicy.

Zaopatrywali siê u niego okoliczni mieszkañcy, nie zawsze jednak mieli pieni¹dze aby zap³aciæ za towar. 
Jako zastaw mê¿czyzna przyjmowa³ od nich praktycznie ka¿d¹ rzecz, która w jego mniemaniu, dawa³a 
gwarancjê zwrotu nale¿noœci. Wœród znalezionych u niego przedmiotów by³y 23 dowody to¿samoœci
i 5 telefonów komórkowych. Odzyskane dokumenty to DOWODY OSOBISTE nowego i starego wzoru, 
PASZPORTY, KSI¥¯ECZKI WOJSKOWE, LEGITYMACJE SZKOLNE, karty rowerowe, a nawet przepustka 
uprawniaj¹ca do wejœcia na teren firmy.

Mê¿czyŸnie postawiono wstêpnie zarzut przyw³aszczenia dokumentów, stwierdzaj¹cych to¿samoœæ innych 
osób, za co grozi kara grzywny, ograniczenia wolnoœci albo pozbawienia wolnoœci do lat 2. Przyzna³ siê on 
do pope³nienia przestêpstwa i z³o¿y³ obszerne wyjaœnienia. Sprawa ma charakter rozwojowy i ostateczna 
treœæ zarzutów mo¿e jeszcze ulec zmianie.

W trakcie wykonywanych czynnoœci policjanci ustalili ponadto, ¿e kilka osób wyrobi³o sobie nowe dowody 
osobiste, sk³adaj¹c w urzêdzie gminy nieprawdziwe oœwiadczenia o utracie dotychczas posiadanych. Za 
ten czyn grozi im kara pozbawienia wolnoœci do lat 3.

Dalsze postêpowanie w tej sprawie prowadz¹ policjanci z komisariatu w Jedliczu.

�ród³o: www.policja.pl
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STATYSTYKI
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1. Liczba zastrze¿onych dokumentów to¿samoœci - IV kwarta³ 2007 - I kwarta³ 2010

Wielkoœæ bazy na koniec kwarta³u Kwartalna wielkoœæ przyrostu

900 000 z³

IV
kwarta³

2007

I
kwarta³

2008

II
kwarta³

2008

III
kwarta³

2008

IV
kwarta³

2008

I
kwarta³

2009

II
kwarta³

2009

III
kwarta³

2009

IV
kwarta³

2009

I
kwarta³

2010

800 000 z³

40 000

700 000 z³

35 000

600 000 z³

30 000

400 000 z³
20 000

300 000 z³
15 000

200 000 z³
10 000

100 000 z³ 5 000

0 z³ 0

500 000 z³

25 000

Kwarta³
Wielkoœæ

bazy na koniec
kwarta³u

Kwartalna
wielkoœæ
przyrostu

661 083

677 189 16 106

693 202 16 013

709 827 16 625

743 894 34 067

771 767 27 873

802 835 31 068 

827 129 24 294 

848 205 21 076 

869 111 20 906 

IV kwarta³ 2007

I kwarta³ 2008

II kwarta³ 2008

III kwarta³ 2008

IV kwarta³ 2008

I kwarta³ 2009

II kwarta³ 2009

III kwarta³ 2009

IV kwarta³ 2009

I kwarta³ 2010

�ród³o: ZBP

Ilekroæ w niniejszym raporcie jest mowa o liczbie zastrze¿onych dokumentów to¿samoœci dane te dotycz¹ 
nastêpuj¹cych rodzajów dokumentów:
üdowody osobiste,
üpaszporty,
üprawa jazdy
üksi¹¿eczka wojskowa,
üksi¹¿eczka marynarska,
ükarta pobytu,
üdokumenty zagraniczne,
üdowody rejestracyjne,
ükarty p³atnicze.

Znacz¹cy wzrost liczby zastrzeganych 
dokumentów widoczny od IV kwarta³u 
2008 roku jest efektem rozpoczêcia 
Kampanii Informacyjnej Systemu 
DOKUMENTY ZASTRZE¯ONE.
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2. Liczba zastrze¿onych dokumentów to¿samoœci oraz ogólna liczba
    przestêpstw dot. dokumentów to¿samoœci w latach 2003 - 2009

Pos³ugiwanie siê dokumentami innej osoby

Liczba zastrze¿onych dokumentów

Podrabianie dokumentów to¿samoœci

90 000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

80 000

900 000

70 000

800 000

60 000

700 000

40 000

500 000

30 000 

400 000

20 000

300 000

10 000

200 000

0

100 000

0

50 000

600 000

Rok
Pos³ugiwanie siê

dokumentami innej osoby
Podrabianie dokumentów

to¿samoœci
Liczba zastrze¿onych

dokumentów

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

33 775

33 350

30 391

27 322

22 087

19 729

36 381

43 456

39 870

36 230

33 801

30 772

534 744

549 526

572 268

607 256

661 083

743 894

848 205

�ród³o: www.policja.pl, ZBP

Do dnia publikacji niniejszego raportu dane o przestêpczoœci dot. dokumentów to¿samoœci nie zosta³y jeszcze 
opublikowane.
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3. £¹czne liczby i kwoty udaremnionych prób wy³udzeñ kredytów

Wnioskowana kwota Liczba udaremnionych prób wy³udzeñ

I
kwarta³

2008

II
kwarta³

2008

III
kwarta³

2008

IV
kwarta³

2008

I
kwarta³

2009

II
kwarta³

2009

III
kwarta³

2009

IV
kwarta³

2009

I
kwarta³

2010

160 000 000 z³

140 000 000 z³

120 000 000 z³

80 000 000 z³

60 000 000 z³

40 000 000 z³

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

20 000 000 z³
500

0 z³ 0

100 000  000 z³

Kwarta³ Wnioskowana
kwota

Liczba
udaremnionych
prób wy³udzeñ

2 248

2 100

2 550

2 469

2 316

2 086

1 999 

2 067 

101 317 112

103 595 262

99 151 569

69 404 433

76 775 939

76 229 797

62 489 710

98 476 368

99 073 308 2 084 

I kwarta³ 2008

II kwarta³ 2008

III kwarta³ 2008

IV kwarta³ 2008

I kwarta³ 2009

II kwarta³ 2009

III kwarta³ 2009

IV kwarta³ 2009

I kwarta³ 2010

�ród³o: BIK
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Województwo I kw. 2010 r. I kw. 2009 r.

15 441 z³

19 497 z³

24 326 z³

27 639 z³

28 027 z³

32 411 z³

32 435 z³

32 818 z³

33 299 z³

33 656 z³

33 736 z³

39 884 z³

40 464 z³

41 131 z³

49 685 z³

50 741 z³

13 108 z³

6 013 z³

14 979 z³

24 068 z³

13 217 z³

10 892 z³

23 953 z³

22 219 z³

15 282 z³

16 521 z³

18 360 z³

20 652 z³

28 231 z³

30 639 z³

37 452 z³

33 903 z³

Opolskie

Lubuskie

Œwiêtokrzyskie

Lubelskie

Podlaskie

Podkarpackie

Pomorskie

£ódzkie

Wielkopolskie

Kujawsko-pomorskie

Ma³opolskie

Mazowieckie

Dolnoœl¹skie

Œl¹skie

Zachodniopomorskie

Warmiñsko-mazurskie

4. Œrednia kwota udaremnionych prób wy³udzeñ kredytów - I kwarta³ 2009/2010 r.
     - wg województw

I kwarta³ 2010 r. I kwarta³ 2009 r.

W
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m
iñ

sk
o-m

az
urs

ki
e

O
pols

ki
e

Lubusk
ie

Œl¹
sk

ie

Œw
iê

to
kr

zy
sk

ie

Lubel
sk

ie

Podla
sk

ie

Zac
hodnio

pom
ors

ki
e

Podka
rp

ac
ki

e

Pom
ors

ki
e

£ódzk
ie

W
ie

lk
opols

ki
e

D
oln

oœl
¹s

ki
e

K
uja

w
sk

o-p
om

ors
ki

e

M
a³

opols
ki

e

M
az

ow
ie

ck
ie

60 000 z³

40 000 z³

30 000 z³

20 000 z³

10 000 z³

0 z³

50 000 z³

I kwarta³ 2010 r. - wg. województw

28 027 z³28 027 z³
19 497 z³19 497 z³

33 656 z³33 656 z³

32 818 z³32 818 z³

39 884 z³39 884 z³

41 131 z³41 131 z³

50 741 z³50 741 z³

32 435 z³32 435 z³

49 685 z³49 685 z³

27 639 z³27 639 z³

33 299 z³33 299 z³

40 464 z³40 464 z³

24 326 z³24 326 z³

33 736 z³33 736 z³

32 411 z³32 411 z³

15 441 z³15 441 z³

0 - 10 000 z³

10 001- 20 000 z³

20 001 - 40 000 z³

powy¿ej 40 001 z³

�ród³o: BIK
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O
pols

ki
e

Lubusk
ie

Œl¹
sk

ie

Œw
iê

to
kr

zy
sk

ie

Lubel
sk

ie

Podla
sk

ie

Zac
hodnio

pom
ors

ki
e

Podka
rp

ac
ki

e

Pom
ors

ki
e

£ódzk
ie

W
ar

m
iñ

sk
o-m

az
urs

ki
e

W
ie

lk
opols

ki
e

D
oln

oœl
¹s

ki
e

K
uja

w
sk

o-p
om

ors
ki

e

M
a³

opols
ki

e

M
az

ow
ie

ck
ie

I kwarta³ 2010 r. - wg. województw

I kwarta³ 2010 r. I kwarta³ 2009 r.

5. Liczba udaremnionych prób wy³udzeñ - I kwarta³ 2009/2010
    - porównanie wg województw

 r.

500

450

400

350

300

200

150

100

50

0

250

3838
4141

119119

134134

153153

162162

166166

190190

340340

324324

4949

5454

6666

7070

8888

9090

0 - 100

101 - 200

201 - 300

powy¿ej 301

Województwo I kw. 2010 r. I kw. 2009 r.

448

51

73

39

41

53

87

86

135

148

150

169

206

414

38

41

49

54

66

70

88

90

119

134

153

162

166

190

324

340

Opolskie

Lubuskie

Œwiêtokrzyskie

Lubelskie

Podlaskie

Podkarpackie

Pomorskie

£ódzkie

Kujawsko-pomorskie

Mazowieckie

Dolnoœl¹skie

Œl¹skie

Zachodniopomorskie

Warmiñsko-mazurskie

Wielkopolskie

Ma³opolskie

156

60

�ród³o: BIK
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6. £¹czna kwota udaremnionych prób wy³udzeñ - I kwarta³ 2009/2010 r.
    - wg województw

Województwo I kw. 2010 r.I kw. 2010 r. I kw. 2009 r.

Warmiñsko-mazurskie

799 377 z³

1 065 037 z³

1 605 485 z³

1 631 664 z³

2 185 055 z³

2 361 508 z³

2 852 141 z³

4 005 007 z³

4 874 207 z³

5 408 017 z³

6 102 317 z³

6 663 231 z³

8 954 981 z³

10 114 095 z³

10 959 839 z³

29 491 347 z³

438 690 z³

674 075 z³

1 778 904 z³

596 002 z³

10 447 887 z³

1 101 582 z³

947 610 z³

2 230 394 z³

1 127 325 z³

3 466 198 z³

3 056 436 z³

8 302 720 z³

9 964 081 z³

6 110 362 z³

5 729 645 z³

21 566 273 z³

Opolskie

Lubuskie

Œwiêtokrzyskie

Lubelskie

Podlaskie

Podkarpackie

Pomorskie

£ódzkie

Wielkopolskie

Kujawsko-pomorskie

Ma³opolskie

Mazowieckie

Dolnoœl¹skie

Œl¹skie

Zachodniopomorskie

I kwarta³ 2010 r. I kwarta³ 2009 r.
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O
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Lubel
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ie

Podla
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ie

Zac
hodnio

pom
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Podka
rp

ac
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Pom
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e
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W
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D
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¹s
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e

K
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w
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o-p
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e

M
a³
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e

M
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ie
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30 000 000 z³

25 000 000 z³

20 000 000 z³

15 000 000 z³

10 000 000 z³

5 000 000 z³

0 z³

I kwarta³ 2010 r. - wg. województw

1 065 037 z³1 065 037 z³799 377 z³799 377 z³

4 005 007 z³4 005 007 z³

5 408 017 z³5 408 017 z³

6 102 317 z³6 102 317 z³

6 663 231 z³6 663 231 z³

10 959 839 z³10 959 839 z³

10 114 095 z³10 114 095 z³

29 491 347 z³29 491 347 z³

8 954 981 z³8 954 981 z³

1 631 664 z³1 631 664 z³

2 185 055 z³2 185 055 z³

1 605 485 z³1 605 485 z³

2 361 508 z³2 361 508 z³

2 852 141 z³2 852 141 z³

4 874 207 z³4 874 207 z³

0 - 1 000 000

1 000 001 - 4 000 000

4 000 001 - 8 000 000

8 000 001 - 12 000 000

powy¿ej 12 000 001

�ród³o: BIK
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7. Najwiêksze kwoty prób wy³udzeñ kredytów - I kwarta³ 2009/2010 r.

kwota kredytu w PLN - I kwarta³ 2009 r. kwota kredytu w PLN - I kwarta³ 2010 r.

1 000 000 z³

1 000 000 z³

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 000 000 z³

3 000 000 z³

4 000 000 z³

5 000 000 z³

6 000 000 z³

7 000 000 z³

8 000 000 z³

9 000 000 z³

10 000 000 z³

�ród³o: BIK

9 290 424 z³

3 737 566 z³

2 500 000 z³

1 200 000 z³

1 200 000 z³

1 200 000 z³

1 000 000 z³

966 276 z³

966 276 z³

Kwota kredytu w PLN - I kwarta³ 2009 r.Województwo

warmiñsko-mazurskie

wielkopolskie

mazowieckie

mazowieckie

mazowieckie

dolnosl¹skie

lubuskie

ma³opolskie

ma³opolskie

Kwota kredytu w PLN - I kwarta³ 2010 r.

2 136 536 z³

1 879 724 z³

1 704 132 z³

1 550 000 z³

1 475 000 z³

1 378 378 z³

1 300 000 z³

1 260 000 z³

1 081 175 z³

Województwo

dolnoœlaskie

mazowieckie

dolnoœl¹skie

mazowieckie

mazowieckie

ma³opolskie

ma³opolskie

mazowieckie

mazowieckie



„Wiedza o tym, gdzie znaleŸæ informacje i jak ich u¿ywaæ
Albert Einstein

- to tajemnica sukcesu”

Zapraszamy na stronê internetow¹ CIG: 

www.cigi.pl

Olsztyn

Bia³ystok

Lublin

KielceOpole

Zielona
Góra

Toruñ

Rzeszów
rzeszow@cigi.pl
tel. (17) 853 34 60

tel. kom. 723 723 756

Toruñ
torun@cigi.pl

tel. kom. 723 723 754

Wroc³aw
wroclaw@cigi.pl

tel. (71) 788 84 01/02
tel. kom. 723 723 772

Poznañ
poznan@cigi.pl

tel. (61) 828 05 20
tel. kom. 723 723 753

Opole
opole@cigi.pl

tel. kom. 723 723 772

Zielona Góra
zielonagora@cigi.pl
tel. kom. 691 255 292

Warszawa
warszawa@cigi.pl
tel. (22) 486 84 07

tel. kom. 723 723 760

Szczecin
szczecin@cigi.pl
tel. (91) 431 06 60

tel. kom. 723 723 768

Katowice
katowice@cigi.pl
tel. (32) 359 79 80

tel. kom. 723 723 751

Kraków
krakow@cigi.pl

tel. (12) 633 22 40
tel. kom. 723 723 752

£ódŸ
lodz@cigi.pl

tel. (42) 636 03 65
tel. kom. 607 055 584

Gdañsk
gdansk@cigi.pl

tel. (58) 682 19 49
tel. kom. 723 723 754

Bia³ystok
bialystok@cigi.pl

tel. kom. 605 255 291

Olsztyn
olsztyn@cigi.pl

tel. kom. 605 255 291

Lublin
lublin@cigi.pl

tel. (81) 534 29 18
tel. kom. 723 723 788

Kielce
kielce@cigi.pl

tel. kom. 723 723 756

Okres wakacyjny to czas, w którym jesteœmy 
szczególnie nara¿eni na utratê lub kradzie¿ 
dokumentów, a tym samym mo¿emy staæ siê 
ofiarami przestêpstwa.

Aby unikn¹æ problemów i spêdziæ spokojnie 
czas urlopu nale¿y byæ bardziej czujnym
i przygotowaæ siê do podró¿y:

1. Przed wyjazdem zapisz numery seryjne lub 
zrób kserokopiê wszystkich swoich 
dokumentów, które musisz zabraæ ze sob¹ 
(dowód osobisty, paszport, prawo jazdy).

 
2. Kopie dokumentów lub spisane numery 

przechowuj w osobnym, bezpiecznym 
miejscu, aby w razie utraty orygina³ów 
szybko do nich dotrzeæ.

3. W podró¿ zabierz ze sob¹ numery telefonów 
Ambasady Polskiej, infolinii kartowej lub 
ogólnej swojego banku.

Rodzaje dokumentów, które trzeba zastrzegaæ:
ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

dowód osobisty,
paszport polski i zagraniczny,
prawo jazdy,
ksi¹¿eczka wojskowa,
ksi¹¿eczka marynarska,
karta pobytu
karty p³atnicze,
dowody rejestracyjne.

BEZPIECZNE WAKACJE

B¹dŸ czujny!
Gdy Ty odpoczywasz kieszonkowcy pracuj¹!
B¹dŸ czujny!
Gdy Ty odpoczywasz kieszonkowcy pracuj¹!

Kontakt: Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. - Dzia³ Marketingu CPBiI
ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa
telefon: (022) 48 68 428; e-mail: grzegorz.kondek@cpb.pl / emilia.ozarowska@cpb.pl



Banki przyjmuj¹ce zastrze¿enia od wszystkich osób:

Banki Spó³dzielcze i Bank BPS

Banki przyjmuj¹ce zastrze¿enia od swoich Klientów:

Kieszonkowcy
kradn¹ nie tylko dla gotówki!

Nie pozwól im wykorzystaæ
swojej to¿samoœci!

Je¿eli utraci³eœ

nie ryzykuj!
Natychmiast

Nawet je¿eli
nie masz

konta.

dokumenty

zastrze¿ je
w banku!

Kieszonkowcy
kradn¹ nie tylko dla gotówki!

Nie pozwól im wykorzystaæ
swojej to¿samoœci!

Je¿eli utraci³eœ

dokumenty
nie ryzykuj!

Natychmiast

zastrze¿ je
w banku!
Nawet je¿eli

nie masz
konta.

Kieszonkowcy
kradn¹ nie tylko dla gotówki!

Nie pozwól im wykorzystaæ
swojej to¿samoœci!

Je¿eli utraci³eœ

dokumenty
nie ryzykuj!

Natychmiast

zastrze¿ je
w banku!
Nawet je¿eli

nie masz
konta.
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Sektor bankowy powszechnie uczestniczy w Systemie DZ. Poni¿ej przedstawiamy tylko
wybrane banki, które uczestnicz¹ w dodatkowej, spo³ecznej Kampanii Informacyjnej:

Sektor bankowy powszechnie uczestniczy w Systemie DZ. Poni¿ej przedstawiamy tylko
wybrane banki, które uczestnicz¹ w dodatkowej, spo³ecznej Kampanii Informacyjnej:

Sektor bankowy powszechnie uczestniczy w Systemie DZ. Poni¿ej przedstawiamy tylko
wybrane banki, które uczestnicz¹ w dodatkowej, spo³ecznej Kampanii Informacyjnej:

Patronat honorowy:

Patronat:

Organizator:

Wspó³praca:
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