
Na ekranie pojawia się obraz trzech policjantów jednostki kontrterorystycznej Policji oraz logotyp 
Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, logotyp projektu „Skuteczni w działaniu - 
współpraca służb w sytuacjach zagrożenia infrastruktury krytycznej” i napis „Działania reaktywne 
służb mundurowych i cywilnych w sytuacji kryzysowej na zagrożonym obiekcie IK” (22-
24.XI.2022 Płock).

Dwaj zamaskowani mężczyźni podjeżdżają busem pod bramę, wychodzi do nich pracownik 
ochrony, w tym czasie jeden z mężczyzn wyskakuje z busa i strzela z karabinku do ochroniarza. 
Ochroniarz upada na ziemię. Równocześnie do mężczyzny z busa strzelają dwaj inni pracownicy 
ochrony obiektu. Samochód cofa się pod ostrzałem. Z busa wyskakuje mężczyzna z bronią i 
rozpoczyna się wymiana ognia z pracownikami ochrony. Jeden z napastników zostaje postrzelony i 
upada przy bramie. Zamaskowani mężczyźni z busa wbiegają do budynku.

Pomieszczenie biurowe. Mężczyzna odbiera dzwoniący telefon. Rozpoczyna się dialog:
 Dzień dobry, napadli nas.
 Dzień dobry, skąd Pan dzwoni?
 Z Płocka dzwonię.
 Z miasta Płock. Jaka ulica?
 Ulica Długa.
 Ja informuję Policję, w tym momencie już służby są w drodze.

Pomieszczenie dyżurnego Policji. Oficer dyżurny rozmawia z patrolem policji przez radiostację.
 NB 12-345 zgłoś dla NB 12-100.
 Zgłaszam się 12-345.
 Podjedź pilnie na ulicę Długą 12 do zakładu. Zgłoszenie napadu, sprawcy mogą mieć broń. 
Zachowaj szczególną ostrożność.
 Przyjąłem. Udaję się.

Na teren zakładu podjeżdża radiowóz policyjny na sygnałach. Z radiowozu wyskakują uzbrojeni 
policjanci i chwilę rozmawiają z pracownikiem ochrony. Wsiadają do radiowozu i podjeżdżają w 
inne miejsce na terenie zakładu. 
Funkcjonariusze Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego stoją przy budynku zakładu i obserwują 
teren. Następnie podbiegają do leżącego napastnika przy bramie, zabezpieczają znajdującą się przy 
nim broń i przenoszą go w kierunku przeciwnym do budynku.

Teren przy lesie. Widać zaparkowane nieoznakowane samochody. Policjanci jednostki 
kontrterrorystycznej przygotowują się do akcji. 
Na drodze widać jadące trzy samochody kontrterrorystów z włączoną sygnalizacją świetlną, a 
następnie jadą oznakowane busy policyjne na sygnałach. W środku siedzą umundurowani 
policjanci.

– Z pojazdu – pada komenda, po czym policjanci wybiegają z busa i ukrywają się w 
zaroślach.

Drogą jedzie bus koloru ciemnego. Umundurowany policjant wydaje polecenie do zatrzymania 
pojazdu. Samochód nie zatrzymuje się, radiowóz rozpoczyna pościg. Auta dojeżdżają do blokady 
policyjnej, funkcjonariusz rozkłada przed uciekającym busem kolczatkę, po przejechaniu której 
pojazd zatrzymuje się. Funkcjonariusze otwierają drzwi busa, krzycząc do kierowcy  „Policja. 
Wysiadaj”, a następnie obezwładniają kierowcę i zakładają mu kajdanki. Kolejny policjant 
podchodzi do pasażera i mówi – Wysiadaj. Policja. Wyciąga pasażera za rękę, obezwładnia i 
również zakłada kajdanki.  Policjant otwiera boczne drzwi busa.  Na podłodze leży  mężczyzna, ma 
zaklejone taśmą usta oraz ręce. Policjant mówi: „Kim Ty jesteś?” i zrywa mu taśmę z ust. 
Mężczyzna odpowiada: „Porwano mnie”. Pozostali funkcjonariusze sprawdzają tył pojazdu.



Pomieszczenie biurowe. Mężczyzna przekazuje drugiemu mężczyźnie telefon komórkowy i  
pendrive. Mężczyzna podłącza pendrive do komputera, a następnie rozmawia przez telefon.

Na polanie stoją radiowozy. Grupa policjantów rozkłada duże namioty.  

Z zarośli wychodzą dwaj uzbrojeni policjanci jednostki kontrterrorystycznej. Pochodzą do budynku,
przecinają i usuwają kraty przy piwnicznym oknie, a następnie wyważają okno i wchodzą do 
pomieszczenia piwnicznego. Dołączają inni funkcjonariusze, wśród nich jeden z opaską CBZC na 
ramieniu, który w piwnicy podłącza laptop do serwera i obserwuje obraz z kamer monitoringu. 
Następnie mężczyźni wychodzą przez okno z budynku.

Przed budynkiem stoi pojazd opancerzony z platformą szturmową. Słychać głos kobiety: „ Uwaga! 
Posłuchajcie mnie. Sytuacja nie jest bezpieczna”. Słychać strzały i pojazd wycofuje się.
Policjanci w namiotach zapoznają się z dokumentami. 
Z budynku wybiega dwóch mężczyzn, prowadzą najprawdopodobniej rannego mężczyznę. 
Dochodzą do opancerzonego pojazdu, gdzie stoją funkcjonariusze z policjantami. 
Po schodach wchodzi mężczyzna z bronią. 
Przed budynkiem stoją funkcjonariusze. Ratownicy i policjanci udzielają pomocy medycznej 
rannemu mężczyźnie. 
Przed wejściem do budynku stoi samochód osobowy. Mężczyzna trzyma za szyję kobietę. 
Następnie mężczyzna zostaje postrzelony, upada na ziemię.  W budynku słychać strzał, zostaje 
rozbita szyba w oknie, do środka wchodzą policjanci jednostki kontrterrorystycznej. Przed 
budynkiem parkują samochody, wybiegają policjanci. 
Kontrterroryści rzucają granaty hukowe, pojawia się dym. Wywiązuje się wymiana ognia pomiędzy
funkcjonariuszami a przestępcami. Po wyważeniu okna na piętrze kolejna grupa policjantów 
wchodzi po platformie szturmowej do budynku. Słychać okrzyki „Policja”. Po ostrzale 
kontrterroryści przejmują kontrolę w pomieszczeniu z kilkunastoma osobami, obezwładniając 
przestępców. 

Przed budynkiem stoją radiowozy i czekają uzbrojeni policjanci. Kontrterroryści wyprowadzają z 
budynku grupę mężczyzn. Mundurowi transportują mężczyzn do radiowozów, po czym sami 
wsiadają do pojazdów i odjeżdżają.

Pojawiają się napisy końcowe informujące o tym, że film dokumentuje działania reaktywne służb 
mundurowych i cywilnych w sytuacji kryzysowej, realizowane w ramach projektu „ Skuteczni w 
działaniu – współpraca służb w sytuacjach zagrożeniach infrastruktury krytycznej”.  
Na planszy znajdują się również podziękowania dla osób uczestniczących w ćwiczeniach oraz 
podmiotów zaangażowanych w realizację projektu. W tle zdjęcie grupowe służb mundurowych.


