
Spot ,,Oszustwo na policjanta” 
 
Logo policji, stylizowana policyjna gwiazda i napis POLICJA na startym tle, słychać 
syrenę policyjnego radiowozu. 
 
Scena 1 
Obok logo policji pojawia się umundurowana policjantka ubrana w granatową koszulę 
z długimi rękawami z napisem Policja, na ramionach pagony ze stopniem. Na tle 
policjantki podpis aspirant sztabowa Magdalena Żuk, poniżej Komenda Miejska Policji 
w Rzeszowie. Policjantka mówi:  

• „Uwaga, przestępcy stosują nową metodę oszustwa”. 
 
Scena 2: 
Na stoliku leży telefon czerwony telefon stacjonarny, obok na talerzyku pomarańcza, 
w tle widać postać kobiety, słychać syrenę policyjnego radiowozu. Telefon dzwoni. 
 
Scena 3: 
Wnętrze pokoju wyłożone drewnem, widać stolik, na którym leży ten sam telefon 
stacjonarny, obok na talerzu owoce i bukiet kwiatów we flakonie. Siedząca za stolikiem 
starsza pani w okularach, ubrana w niebieską sukienkę bez rękawów odkłada gazetę 
i podnosi słuchawkę i mówi: 
„Halo słucham”. 
W słuchawce słyszy głos mężczyzny:  
,,Tu aspirant Tomasz Noga z komendy policji.”  
Kobieta wstaje od stolika. 
 
Scena 4: 
Ujęcie na zaparkowane na przyblokowym parkingu samochody, w jednym siedzi 
mężczyzna. Kontynuacja zaczętej rozmowy, słychać głos mówiący przez telefon:  

• „Mój identyfikator to 131145”. 
Zbliżenie na ciemny samochód przez otworzone okno w drzwiach przednich widać 
siedzącego za kierownica młodego mężczyznę w ciemnych okularach ubranego w 
czarną bluzę dresową z kapturem na głowie z telefonem przy uchu. Mężczyzna mówi 
do telefonu:  

• „Za chwile będzie do Pani włamanie”. 
Zbliżenie na starszą kobietę ubraną w niebieską sukienkę bez rękawów stojącą na tle 
ściany wyłożonej drewnem trzymającą przy uchu słuchawkę telefonu stacjonarnego. 
Głos w słuchawce mówi: 

• „Przestępcy są już pod blokiem śledzimy ich”. 
Ponowne zbliżenie na ciemny samochód przez otworzone okno w drzwiach przednich 
widać siedzącego za kierownicą tego samego młodego mężczyznę w ciemnych 
okularach ubranego w czarną bluzę dresową z kapturem na głowie z telefonem przy 
uchu. Mężczyzna mówi do telefonu:  

• „Proszę natychmiast spakować wszystkie pieniądze i wyrzucić przez balkon”. 
Zbliżenie na starszą kobietę ubraną w niebieską sukienkę bez rękawów trzymającą 
przy uchu słuchawkę telefonu stacjonarnego. Głos w słuchawce mówi: 

• „Będą bezpieczne”. 
 



Scena 5 
Zbliżenie na starszą kobietę ubraną w niebieska sukienkę bez rękawów stojącą na tle 
ściany wyłożonej drewnem, trzymającą przy uchu słuchawkę telefonu stacjonarnego. 
Obraz zatrzymuje się, jest rozmyty. Słychać dźwięk gongu. Na środku ekranu pojawia 
się napisany dużymi czerwonymi literami wyraz STOP z wykrzyknikiem, a lektor mówi; 

• stop.  
Umundurowana policjantka ubrana w granatową koszulę z długimi rękawami 
z napisem Policja, na ramionach pagony ze stopniem. Na tle policjantki podpis aspirant 
sztabowa Magdalena Żuk, poniżej Komenda Miejska Policji w Rzeszowie. Policjantka 
mówi: 

• „To nie był policjant!”, 

• „To był oszust!”. 
Scena 6 
Niepokojąca muzyka. Ubrana w niebieską sukienkę bez rękawów kobieta krząta się 
po pokoju. Z szafki wyciąga pieniądze, plik banknotów o nominałach 200 złotowych 
kładzie je na stół. Podchodzi do witryny, wyciąga dzbanek do parzenia kawy. Na stół 
wysypuje kolejne banknoty o nominale 200 złotych. Widać stół, na nim leżące 
banknoty, pilota do telewizora i futerał na okulary. Zbliżenie na dłonie kobiety. Pakuje 
do reklamówki banknoty i podchodzi z nimi do otwartych drzwi balkonowych.  
Scena 7 
Przez otwarte drzwi na balkon wchodzi starsza kobieta ubrana w niebieską sukienkę 
bez rękawów. Bierze zamach i chce wyrzucić trzymaną w dłoni reklamówkę 
z banknotami. 
Scena 8 
Obraz zatrzymuje się jest rozmyty widać kobietę biorącą zamach, aby wyrzucić 
reklamówkę z pieniędzmi. Słychać dźwięk gongu. Na środku ekranu pojawia się 
napisany dużymi czerwonymi literami wyraz STOP z wykrzyknikiem, a lektor mówi 
stop. 
Umundurowana policjantka ubrana w granatową koszulę z długimi rękawami 
z napisem Policja, na ramionach pagony ze stopniem. Na tle policjantki podpis: 
aspirant sztabowa Magdalena Żuk, poniżej Komenda Miejska Policji w Rzeszowie. 
Policjantka mówi: 

• „Nigdy tak nie rób!” 

• „To na pewno byli oszuści!” 

• „Pamiętaj policja nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy ani nigdy nie informuje 
o swoich działaniach!” 

 
Na koniec spotu pojawia się napis, na szarym tle czarne litery: 
 
Kampania społeczna Urzędu Miasta Rzeszowa oraz Komendy Miejskiej Policji 
w Rzeszowie. 
 
Pod napisem logo Rzeszowa, stylizowany biały herb Rzeszowa na pomarańczowym 
tle z napisem małymi literami: Rzeszów stolica innowacji. Obok logo Policji: 
stylizowana policyjna gwiazda z napisem Policja. 
 
 


