
 
Film rozpoczyna się napisami „MISJA POLICJA Odcinek 2 Służba policjantów ruchu drogowego ”  
 
Następnie policjant na tle oznakowanego radiowozu i umundurowanych funkcjonariuszy 
opowiada, jak wygląda służba policjanta z wydziału ruchu drogowego, podchodząc coraz bliżej 
kamery. Mówi:  „Policjanci wrocławskiej drogówki to specjaliści w swoim fachu ich znajomość 
przepisów ruchu drogowego nie ma sobie równych wśród innych mundurowych. Dzisiaj postaramy 
się choć trochę przybliżyć Wam jak ciekawa i różnorodna jest to służba. Zobaczmy więc, jak 
wygląda pomiar prędkości od kuchni”.  
 

Następnie kamera w przyspieszonym tempie zbliża się do policjantów dokonujących pomiaru 
prędkości. Funkcjonariuszka odwraca się, mówiąc: „nadal jedną z głównych przyczyn wypadków i 
kolizji drogowych jest nadmierna prędkość i brawura za kierownicą”. 
 

W kolejnej scenie widać policjanta zatrzymującego kierującego do kontroli drogowej.  
Funkcjonariusze podchodzą do kierującego, przeprowadzając kontrole. 
 

Następna scena przedstawia policjanta, który przechodzi obok oznakowanego radiowozu, mówiąc: 
„jeszcze kilka minut temu policjanci z wrocławskiej drogówki kontrolowali stosowanie się 
kierujących do ograniczeń prędkości na jednej z podwrocławskich ulic”. Następnie widać 
policjantów sprawdzających stan techniczny pojazdu przy otwartej pokrywie komory silnika, a 
mundurowy kontynuuje, mówiąc „W tej chwili policjanci w tych charakterystycznych białych 
czapkach sprawdzają stan techniczny osobowego opla. Kamera zbliża się do policjantów z 
drogówki, po czym funkcjonariuszka podchodzi do kamery, mówiąc  „Stan techniczny każdego 
pojazdu ma ogromny wpływ nie tylko na nasze bezpieczeństwo, ale również i innych uczestników” 

 

W następnej scenie widać policjanta ponownie przechodzącego obok oznakowanego radiowozu, 
który mówi „jednym z elementów kontroli drogowej jest badanie stanu trzeźwości. Niestety 
wrocławscy policjanci niemalże każdego dnia zatrzymują kierujących, którzy wsiadają za kierownicę 
na tzw. podwójnym gazie”. 
 

Następnie widać policjantkę, która za pomocą tarczy zatrzymuje pojazd do kontroli drogowej. 
Kierujący zatrzymuje się przed radiowozem, a policjanci przystępują do kontroli.  
 

W następnej scenie policjanci siedzą w radiowozie, a funkcjonariuszka siedząca za kierownicą 
mówi: „Pomimo naszych apeli problem nietrzeźwych kierujących jest nadal obecny wśród 
użytkowników wrocławskich dróg”. 
 

W kolejnej scenie widać policjanta, który na tle komisariatu mówi: „Jeżeli zastanawiasz się nad 
zmianami w swoim życiu i poważnie myślisz o swojej przyszłości, wstąp w nasze szeregi. Wejdź na 
naszą stronę internetową”. Policjant pokazuje ręką, wyświetlający się adres strony internetowej 
Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu https://wroclaw.policja.gov.pl/.  Mówiąc „i dowiedz się 
jakie wymagania musisz spełnić, aby zostać policjantem. 
 

Film kończy się napisem „ZOSTAŃ JEDNYM Z NAS” 
 
 
 
 
 
 

https://wroclaw.policja.gov.pl/

