Na wstępie filmu wyświetla się dużymi literami animowany napis POLICJA LUBELSKA. Nadinspektor Roman Kuster zastępca Komendanta
Głównego Policji przyjmuje meldunek od dowódcy uroczystości , następnie oddaje honor na sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i
dokonuje przeglądu pododdziału. Komendant zwraca się do funkcjonariuszy mówiąc „czołem policjanci”. Pododdział odpowiada „czołem Panie
nadinspektorze”. W kolejnym ujęciu poczet flagowy występuje z szyku pododdziału i podchodzi do masztu, gdzie jeden z funkcjonariuszy zakłada
flagę państwową na maszt. Na tle niebieskiego nieba flaga Polski powiewa na wietrze. Kadra kierownicza oraz zgromadzeni goście oddają honor
podczas odgrywania hymnu państwowego. Nadinspektor Roman Kuster uroczyście wbija gwoździe honorowe w imieniu Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Kamińskiego oraz w imieniu Komendanta Głównego Policji generalnego inspektora Jarosława
Szymczyka. Kolejną osobą wbijającą gwóźdź jest Pan Sławomir Skwarek Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Pan Lech Sprawka po wbiciu
gwoździa składa wpis do księgi pamiątkowej. Kolejny kadr pokazuje policjantów pododdziału. Pan Ryszard Szczygieł Radny sejmiku województwa
lubelskiego wbija gwóźdź honorowy i wpisuje się do księgi pamiątkowej. Nadinspektor Artur Bielecki Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie
wbija gwóźdź honorowy, oddaje honor i wpisuje się do księgi pamiątkowej. Grot sztandaru z widniejącym napisem policja. Kolejną osobą , która
wbija gwóźdź jest ksiądz Bogdan Zagórski Kapelan Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Wpis do księgi pamiątkowej dokonuje Pan Dariusz
Szustek Starosta Łukowski. Do sztandaru podchodzi Pan podinspektor Leszek Misiak Komendant Powiatowy Policji w Łukowie, wbija gwóźdź
honorowy. Kolejną osobą jest Pan Piotr Płudowski Burmistrz Miasta Łuków. Następuje poświęcenie sztandaru przez księdza Prałata Antoniego
Pietruszkę w asyście Bogdana Zagórskiego oraz Marcina Gościka. Pan Dariusz Szustek przekazuje sztandar Panu nadinspektorowi Romanowi
Kusterowi. Następnie Komendant Powiatowy podinspektor Leszek Misiak klęka na prawe kolano, prawą ręką ujmuje płat sztandaru, podnosi go i
całuje. Przejmuje sztandar od wręczającego, wykonuje w tył zwrot, dokonuje prezentacji sztandaru. Poczet sztandarowy przejmuje sztandar od
Komendanta Powiatowego Policji w Łukowie. Następuje przegrupowanie pododdziału do defilady. Defiladę policjantów kończy pojawiające się
animowane ośmioramienne logo w kształcie policyjnej odznaki z napisem Policja.

