
SPOT PROFILAKTYCZNY DLA SENIORÓW. 

00:00-00:04 – Gwiazda policyjna – z napisem Policja Lubin. Muzyka w tle 

00:04 – 00:11 – słychać podkład muzyczny. 

Kadr pokazany na starszą kobietę, siedzącą w fotelu w swoim mieszkaniu, do której 

dzwoni telefon.  

 

00:12- 00:19 – dzwoni telefon 

Kobieta odbiera telefon 

00:21 – 00:22 – Tak słucham 

Mężczyzna siedzący w samochodzie z telefonem przy uchu (Fałszywy policjant): 

00:22-00:27 Dzień dobry, podkomisarz Artur Maśliński z Centralnego Biura Śledczego. Czy 

rozmawiam z Panią Danutą Pietrzak 

Seniorka 

00:27 – 00:28 Tak, słucham 

Fałszywy policjant 

00:29 -00:34 W słuchawce słychać zdecydowany głos: Proszę Pani czy 10 min. temu dzwonił 

do Pani mężczyzna podający się za urzędnika pocztowego? 

Seniorka 

00:35-00: 37 Tak, przed chwilą z nimi rozmawiałam  

 

Fałszywy policjant 

00:37 – 00:52 Dzwonię do Pani, żeby powiedzieć, że  osoba z którą Pani rozmawiała to 

oszust. Proszę Pani nasz oddział śledczy rozpracowuje ich zorganizowaną grupę przestępczą, 

Oni mają na celu wyłudzić od Pani pieniądze, a my obserwujemy ich od dłuższego czasu i 

przygotowaliśmy na nich zasadzkę. W tej sytuacji będzie nam niezbędna Pani pomoc.  

Seniorka 

Kadr na seniorkę przerażoną: 

00:53-00:57 O nie !!! Mój Boże, co ja mogę zrobić, jak pomóc?  

 

 



Fałszywy policjant 

00:57-01:21 Proszę Pani, proszę postępować zgodnie z naszymi  wskazówkami  i proszę  iść 

do swojego banku, wybrać pieniądze, a następnie przekazać je osobie, która do Pani 

podejdzie przed bankiem. W tym czasie policjanci dokonają jego zatrzymania  na gorącym 

uczynku i sprawę załatwimy na miejscu.  Aha, i jeszcze jedno, o całej sprawie proszę nikomu 

nic nie mówić,  nie rozłączać telefonu podczas całej operacji, będziemy mieli Panią na 

podsłuchu, żebyśmy wiedzieli co się dzieje.  

Seniorka 

01:21 – 01:24  O NIE!!!!, nie potrafię tego wykonać, boję się. 

 

Fałszywy policjant 

01:24 – 01:41  Proszę Pani, jest Pani całkowicie bezpieczna ani Pani ani Pani 

oszczędnościom nic nie grozi. Policja nad Panią czuwa. Ma Pani wręcz obowiązek pomagać 

Policji, a jeżeli oczywiście się Pani nie zgodzi, może Pani zostać pociągnięta do 

odpowiedzialności karnej za utrudnianie śledztwa.  

Seniorka 

01:42 – 1:45  Hmmm, no nie wiem co robić. 

 

Fałszywy policjant 

01:45 – 02:01 Słyszę u Pani wątpliwości. W takim razie może Pani na potwierdzenie moich 

słów  nie rozłączając się wybrać na klawiaturze  słuchawki numer alarmowy 112. Dodzwoni 

się Pani do Komendy Powiatowej Policji w Lubinie i tam potwierdzą prowadzone przez nas 

czynności.  

 Seniorka 

02:01- 02:03 No dobrze już dzwonię 

02:03 – 02:14  Kadr: pokazany jak kobieta wykonuje połączenie z nr 112.  

 W słuchawce słychać zmieniony głos tego samego mężczyzny, który podaje się za 

policjanta. 

02:14 – 02:18 Dzień dobry, asp. szt. Piotr Kurczycki, Komenda Powiatowa Policji w Lubinie, 

słucham. 

Seniorka 

02:18-02:22  Dzień dobry, z tej strony Danuta Pietrzak. 

 



 

Fałszywy policjant 

02:22 –02:32  Aaa, Dzień dobry, z pewnością dzwoni pani w sprawie akcji policyjnej, jaką 

obecnie prowadzą lubińscy funkcjonariusze. Pani pomoc jest nam niezbędna, dlatego proszę 

udać się do banku i postępować zgodnie ze wskazówkami komisarza Artura  Maślińskiego. 

Seniorka 

02:34 – 02:41 No dobrze, już wychodzę. 

Kobieta opuszcza słuchawkę, nie rozłączając się. Fałszywy policjant cały czas nasłuchuje 

przez telefon. Kobieta zdenerwowana mówi sama do siebie:  

02:41-02:52 Co ja muszę wziąć, telefon muszę mieć i co, dowód muszę mieć, mam, mam, 

dobrze, no już wychodzę. Kobieta wstaje, bierze torebkę i wychodzi.  

Muzyka w tle 

02:52 –03:11 Kobieta wchodzi do banku i mówi: Dzień dobry 

03:11 – 03:14 Pracownik banku: Dzień dobry, zapraszam 

Seniorka 

03:14.-03:17 Chciałam wybrać pieniążki z mojego konta 

Pracownik banku 

03:17 – 03:33 Dobrze, proszę dowód osobisty przygotować, dziękuję. Tutaj kładę go na razie 

z boku, bo będzie mi potrzebny. Pani Danuto, co Panią do mnie sprowadza? Chciałaby Pani 

wypłacić pieniądze, tak?  

Seniorka 

03:33-03:34  Tak 

Pracownik banku 

03:34 – 03:36  Proszę mi powiedzieć, czy wie Pani ile by Pani chciała wypłacić? 

Seniorka 

03:36 – 03:38 Wszystko co mam na koncie 

Pracownik banku 

03:38- 03:45 W takim razie ja bardzo Panią proszę o to, żeby mi Pani zanotowała w tym 

miejscu o jaką dokładnie kwotę chodzi. Dobrze? 



03:45 – 03:55  Obraz przyśpiesza, następuje pisemna wymiana informacji na kartce 

między klientką, a pracownikiem banku. Zdenerwowana seniorka co chwilę poprawia 

telefon komórkowy, leżący na blacie.  

W tle muzyka. 

03:55 – 04:00 Zbliżenie na kartkę, na której jest napisane:  

200000  

Proszę odpowiedzieć, tak/nie 

Czy ktoś polecił Pani dokonać wypłaty z konta? 

Tak 

Ktoś nas słucha? 

04:00 – 04:02 Obraz mężczyzny (fałszywego policjanta) siedzącego w samochodzie, 

trzymającego telefon przy uchu i nasłuchującego tego co się dzieje. 

04:02 – 04:08  Kadr jak pracownik banku wstaje, bierze swój telefon i odchodzi na tył 

placówki bankowej, wykonując połączenie  

Dyżurny Policji 

04:08 –4:13  Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendy Powiatowej Policji w Lubinie st. 

asp. Grzegorz Topolski, proszę. 

Pracownik banku 

04:13 – 04:29 Dzień dobry, ja dzwonię z placówki bankowej Banku Pocztowego tutaj w 

Lubinie przy ul. Odrodzenia. Mam takie pytanie, czy Państwo w tej chwili prowadzicie akcję, 

która polega na tym, że nasza seniorka miałaby wypłacić pieniądze ze swego konta i 

będziecie je zabezpieczać?  

Dyżurny Policji 

04:29 –04:43 To jest oszustwo. Proszę mnie posłuchać uważnie. My nigdy nie prowadzimy 

takich akcji. Policjanci nigdy nie proszą o przekazywanie żadnych pieniędzy i nigdy nie 

pytają o stan majątkowy.  

Pracownik banku 

04:43 – 04:50 Rozumiem. W takim razie będzie potrzeba chyba, żeby panowie u mnie się 

tutaj pojawili w najbliższym czasie, jeżeli byłaby taka możliwość.  

 

 



Dyżurny Policji 

04:50 – 04:58 Natychmiast wysyłam do Pani patrole. Proszę zaczekać. Za chwilę do Pani 

przyjedziemy. Dziękuję. 

Policjantka 

04:58 – 05:05 Pamiętaj! Funkcjonariusze policji nigdy nie informują telefonicznie o 

prowadzonych przez siebie sprawach. Nie proszą również o przekazanie jakichkolwiek 

pieniędzy. 

Dziecko 

5:05 – 05:13 Seniorze, nie daj się oszukać. Moją babcię już oszukali i straciła wszystko.  

05:13-05:16  Końcowe napisy: Program powstał przy współpracy z Komendą Powiatową 

Policji w Lubinie, Domem Dziennego Pobytu „Senior” w Lubinie oraz Banku Pocztowego.  

05:16 – Końcowe napisy część dalsza: tvregionalna.pl 

05:16-05:22 Gwiazda policyjna – z napisem Policja Lubin. Muzyka w tle 

 

 

 

 

 

 

 

 


