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 GABRIELA PUTYRA
26 października w Komendzie Stołecznej Policji odbyło
się uroczyste przekazanie 5 nowych radiowozów Kia Niro,
zakupionych w ramach projektu „Zakup 5 samochodów
z napędem elektrycznym w policyjnej wersji oznakowanej
wraz z 3 stacjami ładowania (wallbox) dla potrzeb Komendy
Stołecznej Policji” przez Prezesa Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Wartość realizowanego projektu wyniosła: 1 008 600 zł,
z czego dofinansowanie z funduszu to 50 % wskazanej kwoty. Wartość jednego pojazdu wyniosła 201 720 zł.
Pojazdy docelowo wspierać będą pracę funkcjonariuszy
Komend Rejonowych Policji Warszawa V, VI, VII. Na terenie
tych jednostek zostały zainstalowane stacje ładowania.
Auta posiadają m.in. automatyczną skrzynię biegów,
kamerę cofania i czujniki parkowania. Źródłem napędu jest
silnik elektryczny zasilany baterią o pojemności 64 kWh,
co pozwala na przejechanie w ruchu miejskim na pełnym
naładowaniu około 455 kilometrów. Elektryczny silnik ma
moc 204 KM.
Wszystkie samochody posiadają tablice rejestracyjne
w kolorze zielonym, które wyróżniają je z pośród innych
radiowozów. Łącznie na wyposażeniu garnizonu stołecznego jest 11 aut z napędem elektrycznym. Wcześniej radiowozy trafiły do Komend Rejonowych Policji Warszawa I i II.
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„Ktoś tutaj był i był,
a potem nagle zniknął
i uporczywie go nie ma.”
– Wisława Szymborska

sierżant Jarosław Wasążnik (†1993)
sierżant Artur Kostrowski (†1994)
podkomisarz Piotr Molak (†1996)
sierżant Piotr Jasiński (†1998)
starszy sierżant Piotr Naleśnik (†1998)
podkomisarz Mirosław Żak (†2002)
aspirant Tomasz Skroński (†2004)
młodszy aspirant Przemysław Złotkowski (†2006)
młodszy aspirant Krzysztof Domżalski (†2006)
sierżant Justyna Zawadka (†2006)
młodszy aspirant Tomasz Twardo (†2006)
młodszy aspirant Zbigniew Żurawski (†2008)
młodszy aspirant Iwona Smolińska (†2009)
podkomisarz Andrzej Struj (†2010)
młodszy aspirant Piotr Gąsiorek (†2016)
starszy sierżant Marcin Szpyruk (†2020)

BIAŁO-CZERWONA
Biało-czerwonej flagi nikomu, szczególnie w aspekcie zbliżającego się Święta Niepodległości,
przedstawiać nie trzeba. To nasz symbol narodowy, nasze barwy, a z roku na rok ich „popularność”,
o ile w ogóle można to tak nazwać, narasta. Symbole narodowe coraz częściej eksponujemy nie tylko
przy okazji świąt, ale również na co dzień, i to w różnej formie. Towarzyszą nam one przy licznych
wydarzeniach sportowych, zerkamy na nie mijając ważne punkty miast, przyciągają wzrok umieszczone
tak w ogródkach, na balkonach, jak i na odzieży czy autach. 11-go listopada wielu z nas, patriotycznie,
wyeksponuje flagę. Sprawdź, czy będzie ona wisieć zgodnie z prawem i zwyczajem.
Niegdyś przyjętym było, że flagę narodową wywiesza się jedynie podczas ważnych uroczystości państwowych. W okresie
PRL-u można było ją wywieszać wyłącznie w ustawowo określone dni. Od czasu wejścia w życie 10 kwietnia 2004 roku ustawy
o zmianie ustawy o godle, barwie i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej, flagę narodową można legalnie wywieszać nie tylko z okazji
świąt państwowych, ale i ważnych wydarzeń z życia prywatnego.
W ten sposób możemy uczcić dowolne, ważne dla nas okoliczności, jak choćby narodziny dziecka, pod warunkiem zachowania
odpowiednich czci i szacunku.
Zgodnie ze wspomnianą ustawą, flaga narodowa Polski może
być eksponowana nawet przez cały rok. Co jednak ważne - musi
być ona czysta, a jeśli dojdzie do jej zabrudzenia, należy ją zdjąć,
wyprać i dopiero ponownie zawiesić.
Niezależnie od tego, czy flagę eksponujemy z okazji święta, to na
co dzień powinniśmy pamiętać o kilku zasadach: miejsce, w którym eksponujemy flagę powinno być honorowe, czyli nie może
ujmować jej godności i musi być dobrze widoczne zarówno za
dnia, jak i w nocy. Wywieszona flaga nie może się stykać z wodą,
podłożem lub jakąkolwiek inną płaszczyzną, nie można również
dopuścić do tego, aby flaga zawinęła się wokół drzewca lub masztu. Flaga zawsze powinna powiewać na samym szczycie, z wyjątkiem okresu żałoby narodowej, kiedy to zostaje opuszczona do
połowy masztu. Flagi nie należy też wywieszać ani w dni wietrzne,
ani w dni deszczowe czy śnieżyce. Na fladze państwowej RP nie
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wolno umieszczać żadnych napisów i żadnego rodzaju rysunków.
Aby nie naruszyć tej zasady, a chcąc np. podczas imprez sportowych wskazać z jakiej miejscowości się przybyło, powinna to być
nie flaga, a barwy narodowe, zatem posiadające proporcje inne
niż 5:8. Co natomiast zrobić gdy flaga się zniszczy bądź zużyje?
Jej godnym sposobem zniszczenia będzie np. niepubliczne spalenie, bądź zniszczenie poprzez rozdzielenie, np. rozszycie, barw.
Jak prawidłowo wywiesić flagę? Każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej ma prawo wywiesić ją na swoim domu, a także
w oknie lub na balkonie mieszkania. Najczęściej flaga jest eksponowana na drzewcu drewnianym lub metalowym, a jej szerokość nie może być mniejsza niż 1/3 długości drzewca lub większa niż 1/2 jego długości. Najczęściej drzewiec jest umieszczony
w uchwycie pod kątem ok. 45o do ściany budynku. Można również umieścić drzewiec poziomo na balkonie lub w oknie.
A co z jej wyglądem? Już same kolory flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej wbrew pozorom, wcale nie są takie oczywiste,
a ich dokładne sprecyzowanie stanowić może lekkie wyzwanie.
Należy wtedy sięgnąć do Ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach
państwowych. W niej znajdziemy informację, że właściwe kolory
są przedstawione w postaci współrzędnych trójchromatycznych
barw, co oznacza, że biały nie jest czystym śnieżnobiałym, a kolor
czerwony to karmazyn, czyli ciemna czerwień. Jednak nie zawsze
tak było - karmazyn co prawda wprowadzał już pierwszy opis fla-
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gi z 1921 roku (o odcieniu nieco jaśniejszym od współczesnego),
jednak od 1927 roku, przez ponad 50 lat obowiązywał cynober,
czyli czerwony wpadający w pomarańczowy. Wybór barw flagi
jest odwzorowaniem kolorów chorągwi polskiej, białego orła na
czerwonym tle, oficjalnego symbolu państwa już od średniowiecza. Znak w godle, czyli orzeł, jest ważniejszą jego częścią niż tło,
dlatego kolor biały jest na górze, a czerwony na dole, dlatego poprawnie mówi się, że flaga jest biało-czerwona.
Przechodząc od kolorów do kształtów flagi - długości jej boków
powinny przedstawiać proporcje 5:8. Stosunek ten ustaliła Ustawa z dnia 1 sierpnia 1919 r. o godłach i barwach Rzeczypospolitej Polskiej i obowiązuje on do dziś. Przykładowo, gdy flaga ma
1 metr wysokości, to musi mieć 1,6 metra szerokości. Jeśli tak nie
jest, to biały i czerwony stanowią barwy narodowe, ale nie flagę.
Co więcej, zgodnie z ustawą, dla miana flagi, prostokąt musi być
umieszczony na maszcie.
O ile raczej nie mamy problemu z prawidłowym osadzeniem flagi
na drzewcu oraz maszcie dedykowanym do poziomego zawieszenia flagi (czerwony kolor powinien znajdować się oczywiście
na dole, a drzewiec nie może zostać osadzony poziomo powodując, że flaga będzie opadała pionowo w dół), o tyle sytuacje
pionowego jej zawieszenia mogą budzić lekką konsternację. Wtedy jednak mamy już do czynienia tzw. bannerem, czyli pionową
wersją flagi. Prawidłowo eksponowana flaga to taka, której biała
część znajduje się od strony masztu. Czerwony brzeg flagi zawieszonej pionowo powinien być brzegiem wolnym, a odwrotne
zawieszenie flagi na maszcie jest błędem.
Jak wygląda flaga państwowa już wiemy, przejdźmy zatem do flagi
państwowej z godłem. Ma ona pośrodku białego pasa herb Rzeczypospolitej Polskiej, nazywany obecnie godłem państwowym
RP. Flagi tej mogą używać jedynie polskie przedstawicielstwa
i misje (także wojskowe) za granicą, statki morskie, kapitanaty
i bosmanaty portów, lotniska i lądowiska cywilne oraz cywilne
samoloty podczas lotów za granicą.
Niejednokrotnie mylimy niestety flagę państwową z banderę,
mającą określać przynależność państwową jednostek pływających po morzach, będącą swoistym sztandarem okrętu. Rzeczywiście bywa, że zamiast bandery wywieszana jest klasyczna flaga
państwowa, ale nigdy odwrotnie, i ma to miejsce tylko na jednostce pływającej po wodach śródlądowych. De facto, rolę bandery
cywilnej i handlowej na wodach morskich pełni polska flaga państwowa z godłem. Bandera wojenna jest niemal identyczna, z tą
różnicą, że na krawędzi części swobodnej ma przedłużoną dolną
i górną krawędź, które tworzą w ten sposób trójkątne wcięcie (tzw. jaskółczy ogon), zmieniając tym samym jej proporcje.
Pamiętajmy, że nie ma okoliczności, w jakich zamiast flagi – można eksponować banderę.
Jak widać flaga Polski tylko wydaje się być tak prosta. Jednak chyba najistotniejszym jest to, że te dwa biało-czerwone pasy są dla
całego narodu wielkim symbolem jednoczącym nas wszystkich.
Pod tymi barwami narodowymi walczyli żołnierze i powstańcy,
to je sławili artyści i poeci. Biały i czerwony są naszym wspólnym
dziedzictwem, o które dbamy od najmłodszych lat. Eksponujmy
nasze barwy narodowe, we wszelki możliwy sposób, choćby i na
ubraniach – ale zachowujmy się wtedy z należytym szacunkiem.
11 XI obchodzimy Święto Niepodległości. Zarówno ten, jak i inne
dni, upamiętniajmy z dumą i honorem, godnie.

 AGNIESZKA ARCISZEWSKA
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NAGRODA
PUBLICZNOŚCI
W PLEBISCYCIE

„AMBASADOR
POLSKI”

Przyszłością Policji są właśnie oni, policjanci
z pierwszej linii, którzy na co dzień stykają
się z ludzkimi problemami. Są wśród nich
tacy, którzy nawet podczas urlopu potrafią
nieść pomoc potrzebującym. Takim właśnie
książkowym funkcjonariuszem jest st. sierż.
Maciej Kąkol, który uratował rażonego prądem
chorwackiego robotnika. Słysząc wołanie
o pomoc, bez chwili wahania zareagował
i pomógł, wypełniając w ten piękny sposób
słowa policyjnej roty. Zdobył tym wielkie
uznanie całego policyjnego środowiska
i w rezultacie zdobył Nagrodę Publiczności
w Ogólnopolskim Plebiscycie „Ambasador
Polski” KGHM Polska Miedź S.A. za rok
2020. Sam mówi o sobie, że „jest prostym
chłopakiem” i „nigdy by się nie spodziewał
takiego wyróżnienia”. To fakt, jest wyjątkowo
skromnym człowiekiem, lecz my jesteśmy
dumni, bo swoją postawą pokazał, że nawet
poza granicami kraju można skutecznie
promować Polskę i Policję. Maćku - jesteś
prawdziwym ambasadorem najlepszych
ludzkich cech i wartości, a do tego z krwi
i kości policjantem.
JESTEM SZCZĘŚLIWY
Piątek 15 października, godzina 21:59, nagle rozbrzmiał
dźwiękami mój smartfon, patrzę - dzwoni Maciej Kąkol,
policjant z Otwocka. „Słuchaj, chciałem Ci podziękować,
właśnie wracam z gali finału plebiscytu Ambasador Polski, jestem szczęśliwy, ja skromny chłopak, prosty i wśród
tak znamienitych gości”. Nie przytoczę dokładnie wszystkich słów, jednak Maciek bardzo dziękował za pomoc
i promocję, za to że dostał szansę bycia zauważonym,
że jest mu miło i czuje się zaszczycony. Nie powiem, mi
również było bardzo miło. Już wtedy, kiedy napisałem
artykuł na stronę internetową komendy w Otwocku, czułem satysfakcję, że właśnie dzięki takim policjantom jak
Maciek, ich ludzkim i bohaterskim czynom, buduje się
pozytywny wizerunek naszej formacji. Powiedzmy sobie
szczerze, może w niełatwym dla nas czasie, ale to po-
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przez pokazywanie policjantów jako serdecznych ludzi, pełnych
zainteresowań z pasją wykonujących swój zawód, można małymi krokami zapracować na jeszcze większe społeczne zaufanie.
Wracając do telefonu od Maćka, to była radość każdej ze stron,
że skromny chłopak zdobył wielki laur i poniekąd autora artykułu
o bohaterskim czynie, świadomego wagi słów, którymi opisał bohaterskiego funkcjonariusza. To była po prostu historia o dobrym
człowieku. Ta rozmowa była naprawdę niezwykle budująca.
Zapewniłem Maćka, że to jeszcze nie koniec tej historii, bo przecież musi pojawić się jeszcze artykuł w Stołecznym Magazynie
Policyjnym. Powiedziałem, że skontaktuje się z nim za kilka dni,
aby opowiedział nam o gali, o tym co czuł odbierając pamiątkową
statuetkę i czy zmieni to coś w jego policyjnym życiu. Przeczytajcie
zatem, co nasz kolega Maciek ma w tej kwestii do powiedzenia.

DOWIEDZIAŁEM SIĘ O NAGRODZIE

PRZYPOMNIJMY, JAK TO BYŁO
Lato 2020 roku, starszy sierżant Maciej Kąkol, policjant z Otwocka, podczas urlopowego pobytu w Chorwacji, w miejscowości
Vinišće, wspólnie ze znajomym, brał udział w ratowaniu ludzkiego życia. Przechodząc obok miejsca wypadku przy pracy, jakiemu
uległ pracownik remontujący elewację jednego z domów, którego prawdopodobnie poraził prąd, co spowodowało upadek z kilku metrów wysokości, podjął natychmiastowe czynności przedmedyczne. Wynikiem udzielonej pomocy i pośredniego masażu
serca, było przywrócenie oddechu poszkodowanemu. Mężczyzna
trafił do szpitala i przeżył.

NA ZAKOŃCZENIE
Ten materiał nie powstał po to, aby stawiać czyjś czyn ponad inne,
bo wielu policjantów każdego dnia niesie pomoc potrzebującym,
walczy z przestępczością, dba o to, aby przestrzegano prawnego
porządku i ustalonych norm. Ale po to, aby pokazać, że wystarczy tylko pomóc, żeby stać się ambasadorem oraz promotorem
siebie i swojego zawodu.
Najlepszą promocją jest postawa, nie tylko w służbie, ale też poza
nią. W służbie istnieją stopnie, hierarchia, jednak w czasie wolnym, na urlopie tak jak nasz bohater Maciek, wszyscy jesteśmy
takimi samymi obywatelami. Warto pokazywać innym, że każdy
z nas może być ambasadorem formacji, jaką jest Policja. Nie tylko
ratując ludzkie życie, ale też będąc dobrym sąsiadem, mężem,
ojcem, człowiekiem, Polakiem. „Bo jak nas widzą, tak nas piszą”.
Cieszmy się zatem z sukcesu naszego kolegi, skromnego st. sierż.
Macieja Kąkola – prawdziwego Ambasadora Polski i Policji.

 DANIEL NIEZDROPA

foto: archiwum przwatne Macieja Kkola

Początkowo, aż trudno mi było uwierzyć, że to mi przypadła
nagroda w ogólnopolskim plebiscycie „Ambasador Polski”. Dla
mnie osobiście, już wyjątkowym wyróżnieniem było znalezienie
się wśród trójki finalistów, gdzie jednym z nich był znany polski sportowiec Tomasz Gollob oraz Daria Mejnartowicz, znana
filantropka i organizatorka pomocy da biednych regionów świata.
Ja powiedzmy sobie szczerze - skromny chłopak wśród takiej
elity. Dowiedziałem się, że to na mnie oddano najwięcej głosów.
To było miłe, ale że ja wygrałem? Chwila musiała minąć, zanim
to do mnie doszło. Żona była dumna, koledzy gratulowali, było
super. Czułem pewną odpowiedzialność i zastanawiałem się, jak
to będzie na gali, na którą zostałem zaproszony. Wcześniej jednak
odwiedziła mnie ekipa filmowa, która przygotowywała spot do
plebiscytu. To też było dla mnie nowe doświadczenie, wypowiedź
przed kamerą, ale chyba dałem radę (śmiech). W końcu przyszedł
czas gali, piątek 15 października, Warszawa. Pojechałem tam
razem z moja kochaną żoną, z jednej strony pełen obaw, z drugiej
szczęśliwy. Było bardzo podniośle, założyłem mundur wyjściowy.
Stojąc w błyskach fleszy reporterskich, byłem naprawdę dumny
z bycia policjantem i gdybym cofnął czas, postąpiłbym tak samo
jak wtedy w Chorwacji, na pewno nie pozostawiłbym człowieka
w potrzebie. Cieszę się, że miałem swój mały wkład w uratowanie życia tego mężczyzny i nie zrobiłem tego dla uznania i oklasków. Zrobiłem, bo czułem, że muszę to zrobić. Wracając do gali,
byłem dumny, że ja, zwykły policjant jestem w gronie znanych
ludzi nauki, kultury i sportu. W drodze powrotnej postanowiłem

zadzwonić do ówczesnego oficera prasowego, który w taki piękny sposób opisał moją chorwacką interwencję. Gdybym tego nie
zrobił, to kto wiedziałby, że jest taki Maciej Kąkol w komendzie
w Otwocku. Nie myślałem wtedy o promocji, ale o tym, żeby
ranny odzyskał przytomność. Ratowałem ludzkie życie. Dziś już
wiem, że największą promocją samego siebie jest reakcja na zło
i niesienie potrzebującym pomocy. Dziękuję wszystkim, którzy
we mnie zawsze wierzyli, żonie, rodzinie, przyjaciołom. Swoim
kolegom i koleżankom z „firmy” powiem tylko jedno: pamiętajcie
dobro zawsze wraca. Wiem coś o tym.
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Świat żyje dziś chaosem i dramatycznymi okolicznościami
wycofania się USA z Afganistanu, po prawie 20 latach
militarnej obecności w tym kraju.

"WÓDZ"
JAK ZACZĘŁA SIĘ TA WOJNA? PRZYPOMNIJMY.
W latach 90 XX w., talibowie (afgańskie skrajnie fundamentalistyczne ugrupowanie muzułmańskie,
powstałe w wyniku rozłamu w opozycji muzułmańskiej) przejęli władzę w Afganistanie. 11 września
2001 roku, terroryści z organizacji Al-Kaida, szkoleni w Afganistanie, zaatakowali wybrane cele na
terytorium USA, wieże World Trade Center i Pentagon. Zamachy w USA zostały uznane przez NATO
atakiem na wszystkie kraje sojuszu. 8 października 2001 roku rozpoczęła się operacja „Trwała
Wolność”. Przystępując do koalicji ISAF, czyli Międzynarodowych Sił Wspierania Bezpieczeństwa,
Polska włączyła się w misję stabilizacyjną i wspierającą rząd afgański w odbudowie Afganistanu
i zapewnieniu bezpieczeństwa w kraju.
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Jednocześnie w nocy z 20 na 21 marca 2003 roku, atakiem koalicji sił międzynarodowych rozpoczął
się atak zbrojny na Irak, obalający rząd tworzony przez partię Bass, na czele z Saddamem Husajnem
i rozpoczynający okupację tego kraju. Preludium konfliktu było nie zastosowanie się przez Irak,
po I wojnie w zatoce Perskiej, do przestrzegania przyjętej przez Radę Bezpieczeństwa Organizacji
Narodów Zjednoczonych rezolucji, zakazujących temu państwu rozwijania programów rozbudowy
broni masowego rażenia. Drastyczne zaostrzenie polityki nastąpiło po ataku terrorystycznym
z dnia 11 września 2001roku, po którym zwiększono działania w ramach tzw. wojny z terroryzmem.
Decyzja o rozwiązaniu zbrojnym spowodowała wysłanie w rejon Zatoki Perskiej polskich żołnierzy.
Wśród nich zespół około 50 operatorów Jednostki Wojskowej GROM. Dowodził nimi płk Andrzej
Kruczyński, pseudonim „Wódz”.
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To wielkie wyróżnienie. Traktujemy to jako zobowiązanie. Podczas selekcji do jednostki równie ważna, jak sprawdzian sprawnościowy, czy psychologiczny jest wiedza dotycząca Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej. Zachowanie pamięci o 316
patronach, w tym jednej kobiecie, to jeden z najwyższych naszych
obowiązków.
W Twojej nocie biograficznej czytamy, że byłeś uczestnikiem działań specjalnych i misji zagranicznych. Wszechstronnie wyszkolony w zakresie operacji antyterrorystycznych
oraz działań sił specjalnych. Współpracowałeś z czołowymi służbami i formacjami zagranicznymi. Kierowałeś dużymi grupami ludzi podczas bardzo poważnych i ryzykownych
przedsięwzięć i akcji bojowych. Z kolei po służbie stanąłeś
za sterami Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego i Centrali
Szkoleń Antyterrorystycznych. Jako wieloletni Szef ds. Bezpieczeństwa Stadionu Narodowego tworzyłeś nowe standardy, które zaowocowały profesjonalnymi rozwiązaniami
w zakresie bezpieczeństwa podczas odbywających się w Polsce
i na Ukrainie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA „Euro
2012”. Co ważne, bez incydentów o charakterze terrorystycznym. Niezależny ekspert, trener, doradca, edukator do spraw
bezpieczeństwa. Współautor poradnika: Imprezy masowe
– Organizacja, Bezpieczeństwo, Dobre Praktyki. Nieprzeciętna
ścieżka zawodowa, a w niej 30 lat doświadczeń byłego operatora Jednostki Wojskowej GROM. Tak z pierwszej linii boju, jak
i z „placu budowy”. A zatem „Sztuka Wojny, czy Sztuka Życia?”

Na kilka tygodni przed wybuchem wojny, do działań włączyli się
Brytyjczycy oraz Amerykanie ze swoimi operacjami psychologicznymi - PsyOps. Były to operacje mające na celu przekazanie
pewnych wyselekcjonowanych informacji na terenie Iraku tak,
aby obniżyć morale żołnierzy sił wroga, wpływać na ich emocje, obiektywne rozumowanie i pokazać jaką przewagę mają siły
koalicyjne oraz dać im odczuć, że mogą poddać się z honorem
- w innym przypadku poniosą niepotrzebną śmierć. Trzeba wiedzieć, że ich opracowanie miało głęboki sens.
W naszej bazie wojskowej widać było wzmożony ruch. Ciągle
kursowały samochody, stołówka pracowała pełną parą. Szokował mnie bardzo młody wiek przybywających do Iraku mężczyzn
i kobiet. Widać było, że wizyty w naszej bazie stają się wśród żołnierzy coraz bardziej popularne, a może i niezbędne do funkcjonowania gdzieś na dalekim zadupiu palącej słońcem pustyni, pewnie
w jakimś prowizorycznym okopie, albo przy swoim transporterze
opancerzonym, czołgu lub innym pojeździe wojskowym.

foto: archiwum prywatne płk Andrzeja Kruczyńskiego

Jesteś legendą JW GROM, ale zanim o tym, to chcielibyśmy
zapytać jak to jest służyć w jednostce, która dziedziczy tradycje
„Cichociemnych”?

Odpowiedzią na to, niech będzie kilka doświadczeń pisanych
historiami.
Warszawa 2002 rok. Jednostka Wojskowa GROM, Zespół Bojowy
A. Otwieram nowy rozdział w mojej historii w JW 2305. Minęło
kilka miesięcy od serii czterech ataków terrorystycznych, przeprowadzonych we wtorek 11 września 2001 roku na terytorium
Stanów Zjednoczonych, za pomocą uprowadzonych samolotów
pasażerskich. Łącznie zginęło w nich 2996 osób. Wiedziałem,
że i my wcześniej czy później weźmiemy udział w geopolitycznych
rozwiązaniach.
To przeczucie musiało się zmaterializować i tak rzeczywiście się
stało.
Do Kuwejtu przylecieliśmy jako druga zmiana. W pierwszej byli
koledzy, którzy wykonywali zadania na wodach Zatoki Perskiej.
Zmieniliśmy ich po kilku miesiącach. Na nasze szczęście niektórzy
dali się namówić, by zostać dłużej i podzielić się z nami doświadczeniem.

Zazwyczaj tacy żołnierze i żołnierki byli przywożeni dużymi wojskowymi ciężarówkami (kierowcami ciężarówek były przeważnie
kobiety) i mieli krótką chwilę na załatwienie swoich życiowych
spraw. Dlaczego wszyscy lgnęli do bazy jak przysłowiowa „mucha
do gówna”? Z kilku powodów. Była tutaj potężna stołówka wydająca kilkanaście tysięcy posiłków, w kilku przedziałach czasowych,
łącznie z nocą. Jak im się udało do niej dostać, bo akurat była
otwarta, mogli zjeść coś ciepłego i przypomnieć smaki z rodzinnego domu, a na koniec zjeść dobry deser, na przykład lody czy wypełnione kremem ciasta. Był tu również amerykański sklep (tylko
dla żołnierzy), a w nim podstawowe kosmetyki, a także artykuły
mundurowe oraz inne przydatne, doskonałej jakości wojenne gadżety. Przy odrobinie szczęścia można było nawet zadzwonić do
domu. Do dyspozycji był też specjalny pokój o wystroju typowego amerykańskiego salonu, ze skórzanymi fotelami oraz sofami,
w których można się było wygodnie zagłębić. W tym pomieszczeniu znajdowały się również inne sprzęty charakterystyczne dla salonu, a także miski z popcornem oraz potężny telewizor. Pewnie
zadacie pytanie, czemu to miało służyć? Odpowiedź jest prosta:
pełnemu relaksowi. Osoba tam przebywająca, miała się poczuć
jak w domu, miała odreagować po dniach spędzonych gdzieś na
odludziu. To wcale nie dziwne, że to działało i te specjalne pokoje
miały duże wzięcie, można powiedzieć, że były oblegane. Dowódcy amerykańscy nigdy nie zabraniali swoim podwładnym z nich
korzystać. Takie wyciszenie jest dobrą metodą na odreagowanie
trudnych przeżyć. Mnie takie rozwiązanie wcale nie zaskoczyło,
wcześniej w 1994 z podobnymi spotkałem się na mojej pierwszej,
bardzo egzotycznej misji na Haiti. Widać było, że wszyscy przy-

bywający są spragnieni takich pozorów normalności, zwłaszcza
gdy ostatnich kilkanaście dni spędzili gdzieś na pustyni, w jakiejś
jamie. Po krótkim pobycie ładowano ich na dużą wojskową ciężarówkę i ruszali z powrotem na pustynię, na długie tygodnie. Tak
wygląda szara rzeczywistość wojsk regularnych. Szału nie było.
Można im było tylko współczuć. Dla porównania, realia działań sił specjalnych, których byliśmy małym elementem, to inny
świat znany tylko nielicznym. Życie, jak i przetrwanie na wojnie,
to sztuka.
Fundujesz naszym czytelnikom podróż w te rejony ludzkiej wrażliwości, która każe zastanowić się nad sensem tego
wszystkiego. Zwłaszcza w kontekście ostatnich wydarzeń
w Afganistanie.
Po kilkunastu tygodniach intensywnych operacji MIO (przechwytywania morskiego), na wodach zatoki nastała dziwna cisza i czuć
było napięcie. Kilkanaście dni przed operacją, w samo południe,
nieoczekiwanie w boksie GROM-u pojawił się ważny gość: głównodowodzący siłami specjalnymi w Iraku adm. Robert Harward.
Z daleka było widać, że to twardy facet. Zawsze patrzył przenikliwym, stalowym wzrokiem. Zawsze wyprostowany i uśmiechnięty.
Wydał rozkazy, a ja wiedziałem, że niebawem będziemy pisać zupełnie inną historię polskich sił specjalnych.
Komandosi muszą być przygotowani na różne dziania. Stosować
podobną taktykę, podobne SOP-y (z ang. Standard Operating Procedure), standardową procedurę operacyjną. Jest to szczegółowy
opis konkretnych kroków prowadzących do pożądanych i przewidywalnych rezultatów (jak wymienić magazynek, jak usunąć dysfunkcję broni głównej lub jak desantować się ze śmigłowca przy
użyciu szybkiej liny).

mie właściwą decyzję, gdyby sprawy wymknęły się spod kontroli.
Na szali wszyscy położyliśmy swoje zdrowie i życie, byle wykonać
zadanie. To był świadomy wybór każdego, ale też każdy wiedział,
że może być naprawdę różnie. Umiemy żyć w stresie i bez niego.
Stres, jak doskonale wiadomo i jak każdy z nas wiedział, ma różne oblicza. Niektórych paraliżuje. Ale nie specjalsów. Dlaczego?
Bo selekcja, realistyczny trening, tysiące powtórzeń powodują,
że żołnierze sił specjalnych są absolutnie perfekcyjni w działaniu,
a stres jest dla nich elementem życia, do którego się przyzwyczajają. W siłach specjalnych jest tak, że czasem trzeba zaryzykować
życiem dla dobra innych, dla powodzenia zaplanowanej większej
operacji, a czasem na przykład dla ratowania życia zakładników.
Doskonale wiedzieliśmy, że w tym samym czasie wszystkie obecne siły specjalne ruszą na swoje przypisane cele (komandosi
z legendarnej Delty, z SAS, z Australii oraz my, polski GROM).
W takim doborowym towarzystwie przyszło nam rozpocząć wojnę w Iraku. Szczególnie dużą uwagę w pierwszym etapie inwazji
zwrócono na zabezpieczenie pól roponośnych, infrastruktury
wydobycia i transportu ropy naftowej, aby uniknąć sytuacji podpalenia tych pól i spowodowania katastrofy ekologicznej, jak to
miało miejsce w czasie I wojny irackiej. Po tych kilkunastu dniach
oraz nocach intensywnych przygotowań, przyszedł czas na mały
odpoczynek. Postanowiłem dać moim żołnierzom cały dzień
i całą noc dla siebie. W ramach podziękowania za uczciwy i ciężki
trening. W tym czasie mieli zadbać o swoje sprawy, poukładać
w swoich głowach wszystko to co było w tym momencie dla nich
ważne, spakować swoje prywatne rzeczy, które zostaną w bazie
po naszym wypłynięciu oraz kontakt z najbliższymi w kraju. Listy
pożegnalne nie były rzadkością. Ja takiego komfortu nie miałem.
W tym czasie pracowałem nad rozkazem bojowym, który za kilkadziesiąt godzin miałem postawić moim podwładnym.

Także w świecie biznesu znaczenie SOP-ów jest kolosalne, przyjęło się mówić, że skrót SOP oznacza Save Our Profits, tłumacząc na
polski: ocal nasze zyski. Dużo łatwiej można ją stosować, jeśli jest
opisana krótko i precyzyjnie. Żołnierze sił specjalnych muszą być
razem na dobre i na złe. Muszą na sobie polegać i ufać sobie bezgranicznie. Powód jest prozaiczny: walczymy, narażamy zdrowie
i życie, przeważnie działamy w odosobnieniu, z dala od własnych
sił, a pomoc, jeśli przyjdzie, to dopiero po pewnym czasie. Musimy liczyć na siebie.
Zabrzmi to brutalnie, ale wojna jest poligonem doświadczalnym
dla wszystkich stron konfliktu. Szczególnie szkoda tych najmniej
winnych - ludności cywilnej, którzy zazwyczaj najbardziej cierpią:
nędzę, głód, choroby, żyją w strachu przed wszystkimi, a co najgorsze, rzadko mogą liczyć na pomoc.
Byłem świadkiem wielu ludzkich tragedii. Taka jest niestety każda
wojna. Musimy z tym żyć. Ja muszę z tym żyć.
I tu kolejna historia:
Do wojny pozostało kilkanaście godzin. Było duże skupienie. Skupienie w samotności. Po kilkunastu minutach, po ostatnich przemyśleniach i ostatnich drobnych korektach w planie, wszedłem
do namiotu. Wiedzcie, że dowódca to nie jest jakaś odrębna figura. Dowódca zespołu jest jego integralną częścią. Dowódca działa
ze swoim zespołem. Jeżeli wysyła swoich żołnierzy, to stoi na ich
czele, a oni czują to i dodaje im to pewności siebie. Ta pewność
siebie wyszkolonych w najdrobniejszych szczegółach żołnierzy,
poczucie wewnętrzne, że są profesjonalistami, byłaby niczym bez
świadomości, że jest z nimi ich dowódca, który zareaguje, podej-

W nocy z 20 na 21 marca 2003 roku, dwa zespoły sił specjalnych: polska jednostka GROM oraz amerykański Navy SEAL’s,
w ramach wspomnianej już koalicyjnej operacji „Iraq Freedom”, opanowały terminale naftowe, znajdujące się w irackim porcie Umm Kasr, czyli południowo-wschodnim skrawku
Iraku u ujścia rzeki Tygrys, graniczącym z Iranem i Kuwejtem.
Jako pierwsi ruszyliście do ataku, a zdobycie tej bazy przeładunkowej i jednocześnie platformy wiertniczej KAAOT
w Zatoce Perskiej, było jednym z kluczowych manewrów,
które otworzyły wojskom koalicyjnym drogę do Iraku. Zdobycie portu Umm Kasr było pierwszą operacją bojową polskich żołnierzy po II wojnie światowej. Wykonaliście rozkaz
w 72 godziny bez snu, z precyzyjnym planem ataku. To dzięki
tej operacji GROM wszedł do światowej elity sił specjalnych.
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Jak to zapamiętałeś?
Na nabrzeżu stało kilkaset osób, wśród nich kilkudziesięciu
GROM-owców. Reszta to dowództwo i wsparcie – osoby zabezpieczające akcję i logistycy. Przyjąłem meldunek przez radio.
Głęboki oddech, a w głowie ta świadomość „Zaczyna się...”.
Przesyłaliśmy informacje Amerykanom, a oni dalej do stanowiska dowodzenia na wielkim krążowniku w zatoce. Amunicja, piły
do cięcia metalu, młoty, koce azbestowe, łącznie po kilkadziesiąt kilogramów na żołnierza. Przeprawa wodą, cichymi łodziami
szturmowymi Mark V, trwała ponad dwie godziny. Niedaleko od
celu przesiedliśmy się na pontony desantowe – RIB-y. Chodziło
o element zaskoczenia i skryte dostanie się pod obiekt. Po wyjściu z pontonów, 11 metrów w górę, znaleźliśmy się w najbardziej newralgicznym miejscu. Zdawaliśmy sobie sprawę, że to
najlepszy punkt na zasadzkę. Wszystko odbywało się w niemal
całkowitej ciszy. Ale takiej złowrogiej, lodowatej i nienaturalnej.
Po prostu nie wiesz, co się może zdarzyć, a w zasadzie to wiesz,
że może się wydarzyć wszystko.

Po wykonaniu zadania na platformie oraz w porcie, niemalże po
72 godzinach trafiliśmy do brytyjskiej bazy, gdzieś na lądzie i tam
mogliśmy obsłużyć nasz sprzęt, broń, uzupełnić zapasy i złapać
kilka godzin wymarzonego snu. Po krótkim odpoczynku dostaliśmy kolejne ważne zadanie. Operacyjnie polska jednostka podlegała amerykańskiej Naval Special Warfare Force Task Group
z San Diego w Kalifornii, dowodzonej przez komandora Roberta S.
Harwarda. Port Umm Kasr z uwagi na swoje położenie dla obydwu walczących stron miał znaczenie strategiczne. W porcie znajdowały się obiekty infrastruktury wydobycia ropy naftowej i gazu,
stąd biegły linie kolejowe do północnej części Iraku, jak również
rzeczna droga wodna w tym samym kierunku. Poza tym jest to
jedyny w tym kraju głębokowodny port do którego mogą zawijać
największe kontenerowce i tankowce. Więcej informacji o przebiegu tych działań można znaleźć w mojej książce „72 godziny”.

Szybkość działania, skuteczność oraz stanowczość spowodowała,
że obecni na platformie Irakijczycy poddali się bez walki. Cała
operacja była jednak ogromnym wysiłkiem. W sumie zatrzymaliśmy ponad 20 osób. Być może dla wielu będzie to szokujące,
ale stworzyliśmy z pierwszych kilku zatrzymanych tak zwane żywe
tarcze. To na wypadek, gdyby komuś przyszło do głowy otworzyć
ogień do naszych atakujących sił, z pobliskiej, jeszcze nie sprawdzonej tzw. części hotelowej oraz spalonej części platformy, która nie była w całości opanowana przez naszych. To powszechna
praktyka, ale często wywołuje, delikatnie rzecz ujmując, mieszane uczucia. Wojna to wojna, rządzi się swoimi prawami.
Po przekazaniu pierwszych jeńców z rejonu portu, musieliśmy
odpocząć. Zostaliśmy przerzuceni na okręt dowodzenia. W momencie, jak już prawie układaliśmy się do snu, zostałem wezwany do tajnego miejsca na okręcie (Stanowisko Dowodzenia), tam
odebrałem ważny telefon z prośbą o szybki powrót w rejon portu. Oznajmiłem to moim żołnierzom i po kilku minutach byliśmy
w szybkich łodziach. Sprawdzaliśmy zacumowane obiekty
w porcie Umm Kasr. Było ich kilkadziesiąt, głównie wielkie tankowce. Gdy dopływaliśmy do portu Umm Kasr, z nabrzeża rozpoczął się ostrzał. Irakijczycy nie mieliby jednak większych szans
w bezpośrednim starciu z nadciągającym desantem. Wycofali się.
Po sprawdzeniu obiektów odesłaliśmy do punktu odbioru kolejnych jeńców.

Po co to było? Czy to miało sens? W ten sposób zbieramy nowe
bezcenne doświadczenia. Żołnierze sił specjalnych wierzą,
że działając poza granicami Państwa, oddalają niebezpieczeństwo od granic Polski. Obrazuje to dokładnie dzisiejsza sytuacja
w Afganistanie i na granicy Polsko-Białoruskiej. Ale bierzemy
udział w misjach - ponieważ, jeśli gdzieś daleko poza granicami
kraju, a może i na terenie Polski, trzeba będzie ratować naszych
obywateli, to z tymi doświadczeniami będzie łatwiej. Po powrocie
do kraju niektórzy twierdzili, że - tu posłużę się cytatem - ,,Wam
się Iracki piasek z butów wsypuje”. Oby nigdy nie było takiej sytuacji w Polsce, że trzeba pokazać co JW 2305 może zdziałać w sytuacjach kryzysowych. Dobrze jednak, gdy jest w Polsce taka siła...
Razem z kolegami z USA oraz Wielkiej Brytanii zrobiliśmy wówczas kawał dobrej roboty. Oczywiście nie można zapomnieć, że
wojna to z jednej strony doświadczenia, a z drugiej ogromne
straty. Od początku wojny z terroryzmem w Iraku i Afganistanie
służyło ponad 28 tys. Polaków. 361 zostało rannych. 44 poległo.
Kim są współcześni Talibowie, którzy sięgnęli po władzę
w Afganistanie po 20 latach wojny z Amerykanami?
Jak mówi Szerdżan Ahmadzaj dyrektor Centrum Studiów nad
Afganistanem na Uniwersytecie w Nebrasce, wieloletni pracownik gabinetu prezydenta Afganistanu - współcześni talibowie są
bardziej radykalni niż ich poprzednicy. Wierzą we własną interpretację szariatu, walcząc o przywrócenie Islamskiego Emiratu
Afganistanu, czyli Państwa, w którym obowiązuje totalitaryzm.
Chcą więc powrotu do czasów sprzed inwazji USA. Większość ideowych talibów urodziła się i wychowała w Pakistanie, w związku
z czym nie mają pojęcia jak wygląda Afganistan, jego kultura i jak
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wyglądało życie Afgańczyków przez ostatnie 20 lat. Nie rozumieją
i nie stosują się do panujących tu zasad. Są wyjątkowo brutalni
w swojej ekstermistycznej wersji przekazu. Przywódcy polityczni
prezentują co prawda mniej radykalne poglądy, ale nowe pokolenie talibów nie idzie w ich ślady, o czym świadczą zbrodnie, których się dopuszczają. W Afganistanie zderzają się aktualnie dwa
światy: pokolenie obecnych 20-latków, które dzięki ustabilizowanej sytuacji i obecności USA i Koalicjantów doświadczyło wolności, a dzięki mediom wiedzą, jak wygląda świat poza granicami
ich kraju, a na przeciw nim stają zwolennicy Talibanu, patrzący
na świat przez wąski pryzmat religijnych dogmatów. Do tego dochodzi młodzież z obszarów wiejskich, która jest zmęczona i chce
tylko przeżyć, ale żeby to zrobić, musi opowiedzieć się po którejś ze stron. W tym przypadku najłatwiej poprzeć tych, którzy są
aktualnie u władzy. Stąd duża liczba zmęczonych strachem o własne życie młodych osób, które dołączają do talibów.
Decyzja o odejściu z GROM-u była jedną z trudniejszych w Twoim życiu?
Musiałem się do tego przygotować. Było bardzo ważne, aby pożegnania w GROM-ie odbywały się z klasą. Fakt, zdarzało się, że niektórzy odchodzili obrażeni, inni w ciszy – bez żadnych pożegnań.
Byli też i tacy, których trzeba było wyrzucić. Ale tylko tych, którzy
nie stawali na wysokości zadania i nie realizowali postawionych
przez nich zadań lub byli leniwi. Selekcja do sił specjalnych to stan
stały. Codziennie trzeba udowadniać swoja wartość i przydatności do zespołu. Nie dajesz rady - nie nadajesz się. Nikt za ciebie
nie będzie pracował. Oczywiście nikogo nie wyrzucamy na siłę.
Zawsze jest druga szansa. Rozmowa, wskazówki, co jest do poprawienia a nawet podpowiedzi, jak osiągnąć tą pożądaną w służbie
wiedzę, umiejętności i postawę. Zawsze jest pomocna dłoń. Jeśli

ktoś skorzysta - dobrze, jeśli nie - mówi się trudno. Siły specjalne
(zwłaszcza GROM) mają unikatową moc samooczyszczania się.
Przed objęciem mojej ostatniej funkcji, Dowódcy Zespołu Bojowego A, kilka lata służby spędziłem w szkoleniówce. W Wydziale
Szkolenia Bojowego, gdzie byłem głównym instruktorem strzelców wyborowych, przez moje ręce przewinęło się kilkudziesięciu
snajperów. Niektórzy zrobili wielką karierę. Inną dziedziną, w której szkoliłem, była ochrona VIP-a, w tym również w działaniach
wojennych.
W cywilu nie było łatwo się odnaleźć. Po chwili zarezerwowanej
dla rodziny, zacząłem rozwijać swoją firmę szkoleniową. Na początku to była walka o przetrwanie, ale po pewnym czasie telefony nie przestawały dzwonić. W świat poszła informacja, ze dowodziłem akcją zdobycia platformy przeładunkowej na wodach
Zatoki Perskiej, podczas inwazji Stanów Zjednoczonych na Irak.
To już szesnaście lat od kiedy jestem w cywilu. Ja zamknąłem rozdział z siłami specjalnymi i rozpocząłem inny. Wówczas nie myślałem, że to będzie kolejna fantastyczna przygoda w moim życiu,
która trwa nadal. Swoją sztukę życia po służbie, opisałem w mojej
kolejnej książce „Zielona Droga.
Jest w niej i taka historia:
Zostałem budowniczym i trafiłem na plac budowy prawie jak
w kultowym filmie „Czterdziestolatek” . Może nie byłem inżynierem Karwowskim, ale czułem się jak inżynier pola walki, gdzie
miałem nadzorować budowę pod kątem bezpieczeństwa. I dostaję taki „zestaw budowlańca” - sprzęt totalnie różny od tego,
w którym operowałem w JW 2305. Kamizelkę taktyczną zamieniam na kamizelkę odblaskową. Mój kewlarowy kask taktyczny,
zamieniam na hełm ochronny budowlańca. A i byłbym zapo-
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mniał. Dostaję specjalistyczne obuwie: gumofilce. Ale dostaję też
kurtkę i polary –wszystko w barwach Narodowego Centrum Sportowego. Tak zostałem Koordynatorem ds. Bezpieczeństwa Stadionu Narodowego, gdzie w trakcie przygotowań, jak i podczas Euro
2021, miałem zaszczyt i przyjemność współpracować między
innymi z warszawskimi policyjnymi antyterrorystami oraz Komendą Rejonową Policji Warszawa VII. Podczas rozgrywek, obok mojego stanowiska dowodzenia było stanowisko dowodzenia Policji,
która za moją zgodą mogła przejąć inicjatywę i zarządzać sytuacją
na Stadionie, w przypadku wydarzenia kryzysowego. Współpraca
z Policją była bardzo dobra i owocna. Szczególnym sentymentem
z tamtego czasu darzę zakrojone na szeroką skalę specjalistyczne ćwiczenia Unijnej Grupy ATLAS, które odbyły się na Stadionie.

W ćwiczeniach, mających na celu przygotowanie jednostek specjalnych do reagowania w sytuacjach kryzysowych, brało udział
kilkaset osób. Stadion był jeszcze wówczas w fazie budowy,
a gospodarzem działań było Biuro Operacji Antyterrorystycznych
Komendy Głównej Policji. Głównym elementem ćwiczenia było
współdziałanie podczas hipotetycznej operacji kontrterrorystycznej. Ćwiczenia realizowane były pod nazwą „Game Day” i brały w nich udział jednostki antyterrorystyczne z Polski, Austrii,
Słowenii, Słowacji, Litwy, Portugali i Francji. W trakcie ćwiczeń
padło kilka planowych strzałów. Dla mnie wiązało się to ze sporym ryzykiem, ale wziąłem te wyzwania na siebie. Tak musi funkcjonować lider. Chcę podkreślić wagę takich ćwiczeń, z punktu
widzenia „zaprawionego w boju” dowódcy. Wejście „z marszu”,
w sytuację kryzysową na takim obiekcie jak Stadion, mogłoby się
okazać wielką porażką.
Kto potrzebuje dziś jednostek specjalnych?
Wszyscy. Przez tysiąclecia stosowano w walce wysoce mobilne
jednostki, wykorzystywane do prowadzenia działań nieregularnych. Każda epoka ma swoje symbole. Wieszczę, że to właśnie
jednostki specjalne, zostaną w przyszłości uznane za symbol naszych czasów. Siły i jednostki specjalne to kwintesencja współczesnego „pola walki”, gdzie trudno działać za pomocą sił konwencjonalnych. Każdy, kto dysponuje dziś silną jednostką, już
samym tym faktem wpływa, tak taktycznie jak i strategicznie, na
przeciwnika. Bez wątpienia wpływa też i na morale pozostałych,
którzy w sytuacji bojowej mogą liczyć na szybkie cięcie. To wielka
odpowiedzialność i gotowość po stronie szturmowców być przygotowanym na błyskawiczną reakcję. W celu osiągnięcia dalekosiężnych efektów trzeba być nieprzewidywalnym w oczach przeciwnika. To jedna z głównych idei jednostek specjalnych, ale i nie
tylko. To takie nawiązanie do idei wojsk w chińskiej sztuce wojny.
Wprowadza się czynniki, które maksymalnie w uciążliwy sposób,
zdezaktualizują plany przeciwnika. Mocny wódz nie prowadzi
ludzi na najmocniejsze pozycje, ale szuka najsłabszego elementu. Moje serce nadal bije dla sił specjalnych, ale bycie w ogóle
„w służbie” to sztuka . Tak życia jak i walki.
Jaka jest „Instrukcja obsługi” jednostki elitarnej?
Musimy pamiętać o bardzo ważnej kwestii. Siły specjalne nie
mogą być używane przeciwko każdemu i w każdej sytuacji.
Powinny być „asem” w talii kart dowodzącego. Są atutem, który
zapewni zwycięstwo w konfrontacji z przeciwnikiem podczas dobrze zaplanowanej operacji.
Nie są i nie mogą być produktem masowym.
Istnienie sił specjalnych wiąże się też z pewnymi ograniczeniami.
Straty osobowe w wojskach specjalnych są trudne do zrekompensowania. Nie można tego dokonać w krótkim czasie. Siły specjalne to przede wszystkim służący w nich ludzie. To taka siła,
która może osiągać rzeczy niemożliwe dla innych. Doskonałym
przykładem niech będą wydarzenia z ostatnich dni w Afganistanie
podczas ewakuacji z oblężonego lotniska polskich współpracowników. Komandosi osłaniali m.in. most powietrzny, stworzony do
ewakuacji. Do tego typu operacji jednostka GROM była szkolona
i przygotowana. To jedyna jednostka, która gwarantowała sukces
tej operacji. To było jedno z najtrudniejszych zadań, jakie GROM
realizował w ostatnich latach i poradzili sobie z tym wyzwaniem
doskonale. Czapki z głów. Dobrze, że jest w Polsce taka siła.		
					
Dziękuję za rozmowę.

CIEKAWOSTKI

TRÓJKA DZIECI ZAGINĘŁA W GÓRACH
Zaniepokojeni rodzice natychmiast powiadomili lokalny, czeski
posterunek Policji, gdy ich pociechy zniknęły z pola widzenia
w trakcie zabawy w lesie. W poszukiwania, oprócz policjantów,
było zaangażowanych 800 ratowników z Czech i Niemiec oraz
40 psów tropiących. Sześciolatka i dziewięciolatka odnaleziono
tego samego dnia wieczorem, natomiast ośmiolatkę dopiero po
dwóch dniach. Na szczęście cała trójka była cała i zdrowa.
Źródło: https://cnn.iprima.cz/
Foto: Czeska Policja / Shutterstock

UTONĄŁ, ZANIM ODEBRAŁ WYGRANĄ W LOTERII
57-letni Amerykanin wygrał na loterii 45 tysięcy dolarów. Poszedł
uczcić dobra passę do baru, po czym wyruszył w podróż do domu,
do którego nigdy nie dotarł. Tygodniowa nieobecność zaniepokoiła jego znajomych. W tym samym czasie jeden z mieszkańców,
na swojej prywatnej plaży, natknął się na zwłoki mężczyzny leżące przy łodzi. Policjanci potwierdzili, że jest to zaginiony. Sekcja
zwłok wykazała, że denat miał uraz głowy. Prawdopodobnie poślizgnął się, przywiązując łódź, a upadając, uderzył się w głowę.
W portfelu znaleziono zwycięski kupon, który został przekazany
bliskim mężczyzny.
Źródło: https://www.ibtimes.com/
Foto: Shutterstock, Photo Spirit

UCIEKAŁ Z DWOMA MOTOCYKLAMI
W australijskim Ipswich, doszło do niecodziennej kradzieży. Złodziej użył budowlanego podnośnika do rozbicia witryny sklepu
motocyklowego, na haku którego zawiesił dwa motocykle i odjechał. Powiadomieni o włamaniu policjanci ruszyli w pościg.
W okolicach dworca kolejowego, uciekający pojazd przewrócił
się. Złodziej porzucił swoje łupy i rzucił się do ucieczki. Następnie
ukrył się w wysokiej trawie, myśląc, że w ten sposób zgubi pościg.
Został zatrzymany, gdy na miejsce skierowano psy tropiące.
źródło: https://nbc12.com/
Foto: Reuters

GOPRO DO SPRAWDZANIA KIEROWCÓW
Kamery GoPro to praktyczne, niewielkie urządzenia, wykorzystywane przez m.in. kierowców do rejestrowania przejazdów. Niemieccy policjanci użyli GoPro do sprawdzania, czy kierowcy ciężarówek nie korzystają podczas jazdy z telefonów komórkowych.
Kamerki montowane na nieoznakowanych radiowozach pozwoliły w czasie jazdy zajrzeć do kabiny ciężarówek. Dzięki kamerkom,
niemieccy policjanci ujawnili ok. 100 takich wykroczeń w ciągu
zaledwie pięciu dni.
Źródło: https://www.presseportal.de/
Foto: Foto: presseportal.de
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foto: MAREK SZAŁAJSKI

PORADNIK

CZY

POLICJANT
MUSI SIĘ
WYLEGITYMOWAĆ?

Któż z nas nie spotkał się z żądaniem podania swoich danych. Ci, którzy służą „na pierwszej linii frontu”,
potrafią słyszeć to nawet kilka razy dziennie. Równie często pada ono przy wykonywaniu wielu innych
czynności służbowych. Wymóg okazania legitymacji służbowej pojawia się wcale nie rzadziej. Niestety
wśród funkcjonariuszy często pokutuje postawa „nie wiem czy muszę, więc na wszelki wypadek
powiem/pokażę”, bądź podejście z cyklu „dla świętego spokoju - niech będzie”. Jest to dla mnie
w pewnym sensie zrozumiałe, gdyż mnogość przepisów, ich często zawiła i rozwlekła konstrukcja, a także
fakt, że nie znajdują się one tylko w jednym akcie prawnym, powodują, że każdy (szczególnie młody)
policjant może poczuć się lekko „zagubiony”. Jednocześnie wszystkim funkcjonariuszom powinno
zależeć na wizerunku Polskiej Policji, a nie da się o niego dbać bez realizacji naszych zadań w sposób
profesjonalny i zgodny z przepisami prawa. Rzetelna wiedza na temat tego, jakie obowiązki nakładają na
nas regulacje zawarte w bieżących normach prawnych, znacząco ułatwi służbową codzienność, dlatego
postanowiliśmy ją nieco przybliżyć.
Przejdźmy zatem do przepisów. Na dole znajdziecie tabelę,
w której dość ogólnikowo przedstawiamy podstawowe okoliczności, w jakich jesteśmy zobowiązani podać swoje dane bądź okazać legitymację służbową oraz w jaki sposób należy to uczynić.
Dla bardziej czytelnego zobrazowania przyjeliśmy podział przez
pryzmat umundurowania funkcjonariusza podejmującego czynności. W tekście poniżej rozwiniemy je nieco bardziej szczegółowo, natomiast po zasady literalnie zgodne z przepisami - odsyłamy do zamieszczonych w przypisach pełnych treści poruszanych
fragmentów aktów prawnych, gdyż nigdzie nie jest to dokładniej
określone, niż właśnie tam.
Pierwszym dokumentem, z którym powinniśmy się zapoznać,
jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2020 roku
w sprawie postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów (Dz.U. 2020 poz. 192) 1 – zwane dalej „Rozporządzeniem Rady Ministrów”.
§ 2 ust. 1 ww. rozporządzenia stanowi, że Policjant, który przystępuje do czynności służbowych związanych z wykonywaniem
uprawnień określonych w § 1 pkt 1, 3, 6 i 7 rozporządzenia, podaje swój stopień, imię i nazwisko, w sposób umożliwiający odnotowanie tych danych. Ponadto podaje przyczynę podjęcia czyn-
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ności służbowych, a dodatkowo, na żądanie osoby, wobec której
jest prowadzona czynność, podaje podstawę prawną podjęcia
tej czynności. Tu nie ma znaczenia, czy funkcjonariusz wykonuje
swoje obowiązki w umundurowaniu służbowym, czy też w ubraniu cywilnym - obligatoryjnie dane te musimy podać. Pamiętajmy
natomiast, że ciąży na nas taki obowiązek - jedynie w stosunku
do osoby, wobec której czynności te podejmujemy! Wobec osób
postronnych, które są tzw. „obserwatorami”, lub „wtrącają się”
się do naszych czynności, obowiązku takiego nie mamy.
Zatem jakie to czynności? § 1 pkt 1, 3, 6 i 7 rozporządzenia wskazuje, że są to:
• legitymowanie osób,
• pobieranie odcisków linii papilarnych/wymazu ze śluzówki
policzków od wskazanych w przepisie osób,
• żądanie niezbędnej pomocy od instytucji państwowych/organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego/przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie użyteczności
publicznej,
• zwracanie się o niezbędną pomoc do innych przedsiębiorców/
organizacji, a w nagłych wypadkach - do każdej osoby.
Przechodząc dalej, zgodnie z § 2 ust. 3 rozporządzenia są dwie

sytuacje, w których stopień, imię i nazwisko podajemy na żądanie
osoby, wobec której podejmujemy czynności służbowe. Jest to
niezależne od tego, czy wykonujemy je w umundurowaniu służbowym czy nie. Są to sytuacje wskazane w § 1 pkt 8 i 9, czyli te
realizowane w ramach:
• dokonywania sprawdzenia prewencyjnego osób w celu ochrony przed bezprawnymi zamachami na życie, zdrowie lub mienie,
działaniami skutkującymi ww. zagrożeniami, w celu zapobiegania
zdarzeniom o charakterze terrorystycznym lub w celu znalezienia
i odebrania osobom pozbawionym wolności przedmiotów mogących powodować zagrożenie,
• wydawania osobom poleceń określonego zachowania się
w granicach niezbędnych do wykonywania czynności służbowych
w celu realizacji ustawowych zadań Policji, gdy jest to jednocześnie niezbędne do sprawnej realizacji zadań Policji albo uniknięcia zatarcia śladów przy zabezpieczaniu miejsca zdarzenia, lub
śladów przestępstwa bądź wykroczenia.
Jak to rozumieć? Chodzi o tzw. sprawdzenia prewencyjne oraz
o sytuacje nagłe, pilne, często takie, przy których zwłoka na podanie naszych danych stworzyłaby realne zagrożenie lub znacząco
utrudniła prawidłową realizację ww. zadań. Mogą to być na przykład sytuacje, w których osoba postronna, przypadkiem, znalazła się na miejscu zdarzenia i zaciera ślady, a także okoliczności,
w których wydajemy osobom polecenia określonego zachowania
się, w celu uniknięcia bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa osób lub mienia, gdy jest to właśnie niezbędne dla sprawnej
realizacji naszych zadań, jak chociażby w trakcie dynamicznych
sytuacji podczas zabezpieczeń zgromadzeń, imprez masowych
itp. Funkcjonariusz nie musi wówczas takiej osobie podawać
swoich danych, żądając by opuściła zabezpieczony teren - chyba,
że obywatel tego zażąda.
Konkludując, na podstawie powyższych uregulowań, gdy pełnimy
służbę w umundurowaniu służbowym zazwyczaj mamy obowiązek podać swój stopień, imię i nazwisko, w sposób umożliwiający
odnotowanie tych danych - osobie, w stosunku do której podejmujemy czynności, a w przypadku niektórych czynności służbowych - mamy obowiązek podać swoje dane tylko na żądanie
takiej osoby. Natomiast gdy pełnimy służbę w ubraniu cywilnym
- praktycznie zawsze podajemy swoje dane, chyba, że dotyczy to
pilnych, niecierpiących zwłoki zdarzeń, o których wspomniałam
wyżej.
Przechodząc dalej do obowiązku okazania legitymacji służbowej, podkreślenia wymaga fakt, że ww. Rozporządzenie Rady
Ministrów nie przewiduje, podczas wykonywania wskazanych
w nim czynności, obowiązku okazywania jej przez umundurowanego funkcjonariusza. Zatem skoro nic nas do tego nie obliguje - powinności takiej nie mamy. Reguluje ono natomiast zakres,
w jakim okazuje ją bezwarunkowo policjant nieumundurowany.
W § 2 ust. 2 w/w rozporządzenia Rady Ministrów wskazano okoliczności, w jakich wystarczające jest jedynie jej okazanie. Są to
dokładnie te same, wyżej już przywoływane sytuacje, w których
zobowiązani jesteśmy, przystępując do czynności podać również
swój stopień, imię i nazwisko (czyli te wskazane w § 1 pkt 1, 3,
6 i 7 RRM). Ponadto w przypadku żądania osoby, wobec której
podjęto wykonywanie tych uprawnień, funkcjonariusz pełniący
służbę w ubraniu cywilnym zobligowany jest okazać legitymację
w sposób umożliwiający odnotowanie danych w niej zawartych.
Przepis ten zawiera jednakże zastrzeżenie w postaci realizacji
uprawnień, o których mowa w art. 61 Ustawy o Policji - wtedy
okazujemy ją już bez żądania. Skomplikowane? Zaraz rozwinę.
Art. 61 ust. 1 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U.

1990 Nr 30 poz. 179) - zwanej dalej Ustawą o Policji - również nakłada na nieumundurowanego funkcjonariusza Policji obowiązek
okazania legitymacji służbowej. Czym się różni od przed chwilą
poruszanego § 2 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów? Właśnie
formą, w jakiej okazanie legitymacji ma nastąpić. We wskazanych
niżej przypadkach legitymację od razu, nie czekając na żądanie,
okazać musimy w taki sposób, aby zainteresowany miał możliwość odczytać i zanotować numer i organ, który wydał legitymację, oraz nazwisko policjanta. Mowa tu o sytuacjach wykonywania czynności:
• dochodzeniowo-śledczych (art. 61 ust. 1);
• na polecenie sądu, prokuratora, organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego (art. 14 ust. 2);
• zatrzymywania osób w trybie i przypadkach określonych
w przepisach Kodeksu postępowania karnego i innych ustaw (art.
15 ust. 1 pkt 2);
• zatrzymywania osób na tzw. „niepowrocie” (art. 15 ust. 1 pkt
2a);
• zatrzymywania osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla
mienia (art. 15 ust. 1 pkt 3);
• pobierania od wskazanego w przepisach katalogu osób i zwłok
odcisków linii papilarnych lub wymazu ze śluzówki policzków (art.
15 ust. 1 pkt 3a i 3b);
• przeszukiwania osób i pomieszczeń w trybie i przypadkach
określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego i innych ustaw (art. 15 ust. 1 pkt 4);
• obserwowania i rejestrowania obrazu z pomieszczeń dla osób
zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, policyjnych izb dziecka, pokoi przejściowych oraz tymczasowych pomieszczeń przejściowych (art. 15 ust. 1 pkt 4a).
Natomiast ust. 2 ww. przepisu wskazuje, że przy wykonywaniu
innych czynności administracyjno-porządkowych- nieumundurowany policjant winien jest okazać legitymację służbową lub znak
identyfikacyjny w sposób umożliwiający odczytanie i zanotowanie zawartych na nich danych, jedynie na żądanie obywatela.
Zatem po pierwsze - musi nastąpić żądanie jej okazania, a po drugie - wcale nie musi być to legitymacja służbowa - wystarczające
jest okazanie znaku identyfikacyjnego, czyli tzw. „blachy”.
Kolejnym aktem, który porusza analizowaną kwestię jest Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
5 listopada 2019 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz.U.
2019 poz. 2141)3 – dalej zwanego „Rozporządzeniem MSWiA”.
Zgodnie z § 4 ust. 1 tego rozporządzenia, po zatrzymaniu pojazdu, niezależnie od umundurowania, jesteśmy zobligowani podać
kierującemu stopień, imię i nazwisko oraz przyczynę zatrzymania, a ponadto policjant umundurowany okazuje legitymację
służbową na żądanie kontrolowanego uczestnika ruchu. Z kolei
policjant nieumundurowany okazuje ją bez wezwania. Legitymację służbową, w każdej z tych okoliczności, okazujemy w sposób
umożliwiający kontrolowanemu uczestnikowi ruchu odczytanie
i zanotowanie danych pozwalających na identyfikację policjanta,
w szczególności dotyczących jego stopnia, imienia i nazwiska oraz
nazwy organu, który wydał ten dokument.
Powyższy obowiązek nie ma jednakże miejsca gdy zatrzymujemy
pojazd:
• w wyniku prowadzonych działań pościgowych,
• co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie, że pochodzi
z przestępstwa,
• jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że znajdują się z nim
osoby, które popełniły przestępstwo.
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Poprzestać na podaniu jedynie przyczyny zatrzymania pojazdu, nie podając ani swoich danych, ani nie okazując legitymacji,
możemy, gdy jako umundurowani funkcjonariusze prowadzimy
zorganizowane działania kontrolne, np. choćby w ramach tzw.
„trzeźwych poranków”. Wtedy jednakże w przypadku żądania
osoby kontrolowanej - legitymację okazujemy, o czym mówi
§ 4 ust. 5 Rozporządzenia MSWiA.
Dla kompletnego zobrazowania tego tematu, nie sposób nie
wrócić jeszcze na chwilę do Rozporządzenia Rady Ministrów
w sprawie postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów. Warto zauważyć, że w przepisie § 1 RRM
katalog czynności służbowych zawarty został w pkt od 1 do 9,
natomiast w § 2 RRM – tym, który nakłada na nas w określonych
okolicznościach obowiązek podania danych bądź okazania legitymacji - mowa jest tylko o czynnościach wskazanych w pięciu
z dziewięciu punktów, z pominięciem czynności opisanych w pkt
2 (zatrzymywanie określonych osób), 4 (pobieranie odcisków
linii papilarnych / materiału biologicznego ze zwłok ludzkich) oraz
5 (obserwacja i rejestracja obrazu i dźwięku we wskazanych
okolicznościach). Ustawa o Policji doprecyzowuje te obowiązki,
natomiast w zakresie postępowania ze zwłokami ludzkimi robi to
w sposób można powiedzieć dość nietypowy. Mianowicie wskazuje, że nieumundurowany policjant, wykonując czynności polegające na „pobieraniu odcisków linii papilarnych lub materiału
biologicznego ze zwłok ludzkich o nieustalonej tożsamości” (art.
15 ust. 1 pkt 3b ustawy) jest obowiązany do okazania legitymacji służbowej „w taki sposób, aby zainteresowany miał możliwość
odczytać i zanotować numer i organ, który wydał legitymację,
oraz nazwisko policjanta” (art. 61 ust. 1 ustawy). Należy jednak
odrzucać interpretacje przepisów, które prowadzą do wniosków
pozbawiających dany imperatyw sensu. Wydaje się więc, że powinniśmy przyjąć, iż intencją ustawodawcy było, aby w sytuacji
wskazanej w art. 15 ust. 1 pkt 3b nieumundurowany policjant był
zobowiązany do okazania legitymacji służbowej osobie sprawującej pieczę nad zwłokami ludzkimi, z których pobierane będą
odciski linii papilarnych lub materiał biologiczny w związku z policyjnymi czynnościami służbowymi, a nie stricte denatowi.
Jak widać na powyższych przykładach zdecydowaną większość
stanowią rozwiązania, zgodnie z którymi umundurowany policjant nie ma obowiązku okazania legitymacji służbowej, a jedynie
obowiązek podania swoich danych. Prawdopodobnie dlatego,
że noszenie przez policjanta umundurowania (oczywiście odpowiadającego określonemu w przepisach wzorcowi) powinno być
wystarczającym dowodem dla osoby, wobec której realizowana
jest policyjna czynność służbowa, że ma do czynienia z policjantem, a z drugiej strony – w niektórych okolicznościach policjant
dla bezpieczeństwa (własnego i osób trzecich) i skuteczności
przeprowadzenia czynności służbowych nie powinien być zajęty sięganiem po legitymację służbową. Mimo wszystko co jakiś
czas, szczególnie po różnego rodzaju głośnych medialnie akcjach
policyjnych, pojawiają się głosy nawołujące do ujednolicenia
zasad „legitymowania się” funkcjonariuszy. Uzasadnione czy też nie
– pozostawiam to Waszej ocenie.
Zawsze powinniśmy pamiętać, że każda sytuacja jest indywidualna, i to funkcjonariusz będący na miejscu dokonuje jej analizy i oceny. Jeśli uznamy, że podanie naszych danych bądź okazanie legitymacji służbowej nawet wtedy, gdy
w świetle przepisów prawa nie jest to naszym obowiązkiem
- w jakikolwiek sposób nam pomoże - może warto to rozważyć.

Akty prawne:
I. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2020 roku
w sprawie postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów (Dz.U. 2020 poz. 192).
§ 1. Rozporządzenie określa sposób postępowania oraz wzory
dokumentów stosowanych przy wykonywaniu przez policjantów
następujących uprawnień:
1) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;
2) zatrzymywania osób:
a) pozbawionych wolności, które na podstawie zezwolenia właściwego organu opuściły areszt śledczy albo zakład karny i w wyznaczonym terminie nie powróciły do niego,
b) stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie
dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia;
3) pobierania od osób:
a) o nieustalonej tożsamości oraz osób usiłujących ukryć swoją
tożsamość odcisków linii papilarnych lub wymazu ze śluzówki policzków w celu identyfikacji tych osób, jeżeli ustalenie tożsamości
w inny sposób nie jest możliwe,
b) po uzyskaniu od nich zgody, wymazu ze śluzówki policzków
w celu identyfikacji osób zaginionych lub zwłok ludzkich o nieustalonej tożsamości,
c) odcisków linii papilarnych lub wymazu ze śluzówki policzków
w celu identyfikacji lub wykrywania sprawców przestępstw;
4) pobierania odcisków linii papilarnych lub materiału biologicznego ze zwłok ludzkich o nieustalonej tożsamości;
5) obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych:
a) obrazu zdarzeń w miejscach publicznych, a w przypadku czynności operacyjno-rozpoznawczych i administracyjno-porządkowych podejmowanych na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia
1990 r. o Policji, zwanej dalej „ustawą” – także i dźwięku towarzyszącego tym zdarzeniom,
b) obrazu lub dźwięku w trakcie interwencji w miejscach innych
niż publiczne, podczas prowadzenia działań kontrterrorystycznych oraz wspierania działań jednostek organizacyjnych Policji
przez służbę kontrterrorystyczną w warunkach szczególnego
zagrożenia lub wymagających użycia specjalistycznych sił i środków oraz specjalistycznej taktyki działań, a także w policyjnych
środkach transportu oraz sposób przechowywania, odtwarzania
i kopiowania zapisów obrazu i dźwięku;
6) żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych,
organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz
przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej;
7) zwracania się o niezbędną pomoc do innych przedsiębiorców i organizacji społecznych, jak również zwracania się w nagłych wypadkach do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy,
w ramach obowiązujących przepisów prawa;
8) dokonywania sprawdzenia prewencyjnego w celu ochrony
przed bezprawnymi zamachami na życie lub zdrowie osób lub
mienie lub w celu ochrony przed nieuprawnionymi działaniami
skutkującymi zagrożeniem życia lub zdrowia lub bezpieczeństwa
i porządku publicznego lub:
a) zapobiegania zdarzeniom o charakterze terrorystycznym
- osób w związku z ich dostępem na teren obiektów lub obszarów
ochranianych przez Policję lub w związku z zabezpieczeniem przez
Policję imprez masowych lub zgromadzeń, bagaży lub przedmiotów posiadanych przez te osoby, a także środków transportu
lądowego, powietrznego lub wodnego lub pojazdów, którymi się
poruszają w związku z dostępem do tych obiektów lub obszarów,
b) znalezienia i odebrania przedmiotów, których użycie ze względu na ich właściwości może spowodować zagrożenie życia lub
zdrowia lub bezpieczeństwa przeprowadzonych czynności osób:

– doprowadzanych przez Policję na polecenie lub zarządzenie uprawnionego organu lub w związku z realizacją czynności
określonych przepisami prawa lub osób w stanie nietrzeźwości
doprowadzanych przez Policję w celu wytrzeźwienia do siedziby
jednostki organizacyjnej Policji lub innego miejsca określonego
przepisami prawa lub wskazanego przez uprawniony organ, na
polecenie lub zarządzenie którego dokonuje się doprowadzenia, w tym osób doprowadzanych umieszczonych w jednostkach
organizacyjnych Policji w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia,
– zatrzymywanych w przypadkach określonych w pkt 2, osób zatrzymanych, przyjmowanych do jednostek organizacyjnych Policji do pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych
w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych lub policyjnych izb dziecka lub umieszczanych w tych pomieszczeniach,
– pozbawionych wolności, w tym przebywających w zakładach
karnych, aresztach śledczych, zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, policyjnych izbach dziecka lub innych ośrodkach dla nieletnich, a także osób skazanych lub tymczasowo
aresztowanych przekazywanych na podstawie umów międzynarodowych, podczas wykonywania w stosunku do tych osób przez
Policję, na polecenie sądu lub prokuratora, czynności polegających na przemieszczaniu tych osób w związku z wykonywaniem
czynności procesowych lub innych czynności określonych przez
sąd lub prokuratora;
9) wydawania osobom poleceń określonego zachowania się
w granicach niezbędnych do wykonywania czynności określonych
w art. 15 ust. 1 pkt 1–5 lub 9 ustawy lub wykonywania innych
czynności służbowych podejmowanych w zakresie i w celu realizacji ustawowych zadań Policji lub w granicach niezbędnych do
ochrony przed zatarciem śladów przy zabezpieczaniu miejsca
zdarzenia lub w celu uniknięcia bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa osób lub mienia, gdy jest to niezbędne do sprawnej
realizacji zadań Policji albo uniknięcia zatarcia śladów przestępstwa lub wykroczenia.
§ 2.1. Policjant, który przystępuje do czynności służbowych związanych z wykonywaniem uprawnień określonych w § 1 pkt 1, 3, 6
i 7, podaje swój stopień, imię i nazwisko, w sposób umożliwiający
odnotowanie tych danych, przyczynę podjęcia czynności służbowych, a na żądanie osoby, wobec której jest prowadzona czynność, podaje podstawę prawną pod-jęcia tej czynności.
2. Policjant nieumundurowany przy wykonywaniu uprawnień,
o których mowa w ust. 1, innych niż określone w art. 61
ustawy, okazuje legitymację służbową, a na żądanie osoby, wobec której podjęto wykonywanie tych uprawnień, okazuje ją
w sposób umożliwiający odnotowanie danych w niej zawartych.
3. W przypadku realizacji czynności służbowych, o których mowa
w § 1 pkt 8 i 9, podanie informacji wskazanych w ust. 1 następuje
na żądanie osoby, wobec której czynność służbowa jest realizowana.
II. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. 1990 Nr 30
poz. 179)
Art. 14. 1. W granicach swych zadań Policja wykonuje czynności:
operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-porządkowe w celu:
1) rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw, przestępstw skarbowych i wykroczeń;
2) poszukiwania osób ukrywających się przed organami ścigania
lub wymiaru sprawiedliwości, zwanych dalej „osobami poszukiwanymi”;
3) poszukiwania osób, które na skutek wystąpienia zdarzenia

uniemożliwiającego ustalenie miejsca ich pobytu należy odnaleźć
w celu zapewnienia ochrony ich życia, zdrowia lub wolności, zwanych dalej „osobami zaginionymi”.
2. Policja wykonuje również czynności na polecenie sądu, prokuratora, organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego w zakresie, w jakim obowiązek ten został określony
w odrębnych ustawach.
Art. 15. 1. Policjanci wykonując czynności, o których mowa
w art. 14, mają prawo:
1) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;
2) zatrzymywania osób w trybie i przypadkach określonych
w przepisach Kodeksu postępowania karnego i innych ustaw;
2a) zatrzymywania osób pozbawionych wolności, które na podstawie zezwolenia właściwego organu opuściły areszt śledczy
albo zakład karny i w wyznaczonym terminie nie powróciły do
niego;
3) zatrzymywania osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla
mienia;
3a) pobierania od osób odcisków linii papilarnych lub wymazu
ze śluzówki policzków:
a) w trybie i przypadkach określonych w przepisach Kodeksu
postępowania karnego oraz ustawy z dnia 22 listopada 2013 r.
o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej
innych osób (Dz.U.z2021r. poz. 1638),
b) w celu identyfikacji osób o nieustalonej tożsamości oraz osób
usiłujących ukryć swoją tożsamość, jeżeli ustalenie tożsamości
w inny sposób nie jest możliwe,
c) za ich zgodą – w celu identyfikacji osób zaginionych lub zwłok
ludzkich o nieustalonej tożsamości,
d) w celu identyfikacji lub wykrywania sprawców przestępstw
– na zasadach określonych w niniejszej ustawie;
3b) pobierania odcisków linii papilarnych lub materiału biologicznego ze zwłok ludzkich o nieustalonej tożsamości;
4) przeszukiwania osób i pomieszczeń w trybie i przypadkach
określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego
i innych ustaw;
4a) obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu z pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, policyjnych izb
dziecka, pokoi przejściowych oraz tymczasowych pomieszczeń
przejściowych;
5) dokonywania kontroli osobistej, a także przeglądania zawartości bagaży i sprawdzania ładunków w portach i na dworcach
oraz w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego:
a) w razie istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu
zabronionego pod groźbą kary lub
b) w celu znalezienia:
– broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów mogących służyć do popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary lub
– przedmiotów, których posiadanie jest zabronione, lub mogących stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym w związku
z realizacją zadań, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1, 2, 3a,
4, 4a, 6 i 7, oraz przepisów innych ustaw określających zadania
Policji lub:
– przedmiotów podlegających przepadkowi w przypadku uzasadnionego przypuszczenia posiadania przez osobę broni lub takich
przedmiotów lub uzasadnionego przypuszczenia ich użycia do
popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary
– na zasadach i w sposób określony w art. 15d i art. 15e;
5a) obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych, a w przypadku
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czynności operacyjno-rozpoznawczych i administracyjno-porządkowych podejmowanych na podstawie ustawy – także i dźwięku
towarzyszącego tym zdarzeniom;
5b) obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu lub dźwięku w trakcie interwencji w miejscach
innych niż publiczne, podczas prowadzenia działań kontrterrorystycznych oraz wspierania działań jednostek organizacyjnych Policji przez służbę kontrterrorystyczną w warunkach szczególnego
zagrożenia lub wymagających użycia specjalistycznych sił i środków oraz specjalistycznej taktyki działań, a także w policyjnych
środkach transportu;
6) żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych,
organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz
przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej; wymienione instytucje, organy i przedsiębiorcy
są obowiązani, w zakresie swojego działania, do udzielenia tej pomocy, w zakresie obowiązujących przepisów prawa;
7) zwracania się o niezbędną pomoc do innych przedsiębiorców i organizacji społecznych, jak również zwracania się w nagłych wypadkach do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy,
w ramach obowiązujących przepisów prawa;
8) (uchylony)
9) dokonywania sprawdzenia prewencyjnego w celu ochrony
przed bezprawnymi zamachami na życie lub zdrowie osób lub
mienie lub w celu ochrony przed nieuprawnionymi działaniami
skutkującymi zagrożeniem życia lub zdrowia lub bezpieczeństwa
i porządku publicznego lub:
a) zapobiegania zdarzeniom o charakterze terrorystycznym
– osób w związku z ich dostępem na teren obiektów lub obszarów ochranianych przez Policję lub w związku z zabezpieczeniem przez Policję imprez masowych lub zgromadzeń, bagaży
lub przedmiotów posiadanych przez te osoby, a także środków
transportu lądowego, powietrznego lub wodnego lub pojazdów,
którymi się poruszają w związku z dostępem do tych obiektów
lub obszarów,
b) znalezienia i odebrania przedmiotów, których użycie ze względu na ich właściwości może spowodować zagrożenie życia lub
zdrowia lub bezpieczeństwa przeprowadzonych czynności osób:
– doprowadzanych przez Policję na polecenie lub zarządzenie uprawnionego organu lub w związku z realizacją czynności
określonych przepisami prawa lub osób w stanie nietrzeźwości
doprowadzanych przez Policję w celu wytrzeźwienia do siedziby
jednostki organizacyjnej Policji lub innego miejsca określonego
przepisami prawa lub wskazanego przez uprawniony organ, na
polecenie lub zarządzenie którego dokonuje się doprowadzenia, w tym osób doprowadzanych umieszczonych w jednostkach
organizacyjnych Policji w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia,
– zatrzymywanych w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2–3,
osób zatrzymanych, przyjmowanych do jednostek organizacyjnych Policji do pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych lub policyjnych izb dziecka
lub umieszczanych w tych pomieszczeniach,
– pozbawionych wolności, w tym przebywających w zakładach
karnych, aresztach śledczych, zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, policyjnych izbach dziecka lub innych ośrodkach dla nieletnich, a także osób skazanych lub tymczasowo
aresztowanych przekazywanych na podstawie umów międzynarodowych, podczas wykonywania w stosunku do tych osób przez
Policję, na polecenie sądu lub prokuratora, czynności polegających na przemieszczaniu tych osób w związku z wykonywaniem
czynności procesowych lub innych czynności określonych przez
sąd lub prokuratora;
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10) wydawania osobom poleceń określonego zachowania się
w granicach niezbędnych do wykonywania czynności określonych
w pkt 1–5 lub 9 lub wykonywania innych czynności służbowych
podejmowanych w zakresie i w celu realizacji ustawowych zadań
Policji lub w granicach niezbędnych do ochrony przed zatarciem
śladów przy zabezpieczaniu miejsca zdarzenia lub w celu uniknięcia bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa osób lub mienia,
gdy jest to nie-zbędne do sprawnej realizacji zadań Policji albo
uniknięcia zatarcia śladów przestępstwa lub wykroczenia.
Art. 60 1. Policjant w czasie służby jest obowiązany do noszenia
przepisowego munduru i wyposażenia.
2. Komendant Główny Policji określa przypadki, w których policjant w czasie wykonywania obowiązków służbowych nie ma
obowiązku noszenia munduru.
Art. 61. 1. W przypadkach przewidzianych w art. 60 ust. 2 policjant, wykonując czynności dochodzeniowo-śledcze, a także
czynności określone w art. 14 ust. 2 i art. 15 ust. 1 pkt 2 – 4,
obowiązany jest okazać legitymację służbową w taki sposób, aby
zainteresowany miał możliwość odczytać i zanotować numer i organ, który wydał legitymację, oraz nazwisko policjanta.
2. Przy wykonywaniu innych czynności administracyjno-porządkowych nieumundurowany policjant obowiązany jest na żądanie
obywatela okazać legitymację służbową lub znak identyfikacyjny
w sposób określony w ust. 1.
III. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz.U. 2019 poz. 2141).
§ 4.1. Policjant, po zatrzymaniu pojazdu, podaje kierującemu stopień, imię i nazwisko oraz przyczynę zatrzymania, a ponadto:
1) policjant umundurowany okazuje legitymację służbową na żądanie kontrolowanego uczestnika ruchu;
2) policjant nieumundurowany okazuje legitymację służbową bez
wezwania.
2. Legitymację służbową okazuje się w sposób umożliwiający
kontrolowanemu uczestnikowi ruchu odczytanie i zanotowanie
danych pozwalających na identyfikację policjanta, w szczególności dotyczących jego stopnia, imienia i nazwiska oraz nazwy
organu, który wydał ten dokument.
3. Przystępując do czynności kontrolnych, policjant może wydać
polecenie unieruchomienia silnika pojazdu.
4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w razie zatrzymania pojazdu:
1) w wyniku prowadzonych działań pościgowych;
2) co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie, że pochodzi
z przestępstwa;
3) jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że znajdują się w nim
osoby, które popełniły przestępstwo.
5. Podczas prowadzonych przez umundurowanych policjantów zorganizowanych działań kontrolnych ukierunkowanych na
poddanie jak największej liczby kierujących pojazdami badaniu
w celu ustalenia w organizmie zawartości alkoholu, przeprowadzanego przy użyciu urządzeń elektronicznych, lub obecności
środka działającego podobnie do alkoholu, przeprowadzanego
przy użyciu metod niewymagających badania laboratoryjnego,
policjant, który zatrzymał pojazd, poprzestaje na podaniu przyczyny zatrzymania. Przepis ust. 1 pkt 1 stosuje się.

 AGNIESZKA ARCISZEWSKA

Funkcjonariusz
UMUNDUROWANY

Funkcjonariusz
NIEUMUNDUROWANY

RODZAJ
PODEJMOWANYCH CZYNNOŚCI

PODSTAWA PRAWNA

zatrzymanie pojazdu do kontroli

§ 4 ust. 1 i 2 Rozp. MSWiA

tak

na żądanie

tak

tak

zatrzymanie pojazdu w ramach zorganizowanych działań kontrolnych

§ 4 ust. 5 Rozp. MSWiA

nie

na żądanie

nie dotyczy

nie dotyczy

zatrzymanie pojazdu w wyniku prowadzonych działań pościgowych, lub co do
którego istnieje uzasadnione podejrze§ 4 ust. 4 Rozp. MSWiA
nie, że pochodzi z przestępstwa, lub
jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że znajdują się z nim osoby, które
popełniły przestępstwo

nie

nie

nie

nie

tak

nie

tak

tak

tak

nie

tak

tak

legitymowanie osób

§ 2 ust. 1 w zw. z § 1 pkt 1
RRM

zatrzymywanie osób pozbawionych wolart. 61 ust. 1 w zw. z art. 15
ności będących na tzw. „niepowrocie”,
lub zatrzymywanie osób stwarzających ust. 1 pkt 2, 2a i 3 ustawy o
Policji
bezpośrednie zagrożenie dla życia,
zdrowia lub mienia

stopień, imię legitymacja stopień, imię legitymacja
i nazwisko
służbowa
i nazwisko
służbowa

pobieranie odcisków linii papilarnych/
wymazu ze śluzówki policzków od osób

§ 2 ust. 1 w zw. z § 1 pkt 3
RRM oraz art. 61 ust. 1 w zw.
z art. 15 ust. 1 pkt 3a ustawy
o Policji

tak

nie

tak

tak

pobieranie odcisków linii papilarnych/
materiału biologicznego ze zwłok ludzkich o nieustalonej tożsamości

§ 2 ust. 1 w zw. z § 1 pkt 4
RRM oraz art. 61 ust. 1 w zw.
z art. 15 ust. 1 pkt 3b ustawy
o Policji

nie

nie

nie

tak

żądanie niezbędnej pomocy od instytucji państwowych/organów administracji
rządowej i samorządu terytorialnego/
przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej

§ 2 ust. 1 w zw. z § 1 pkt 6
RRM

tak

nie

tak

tak

zwracanie się o niezbędną pomoc do
innych przedsiębiorców/organizacji,
a w nagłych wypadkach - do każdej
osoby o udzielenie doraźnej pomocy

§ 2 ust. 1 w zw. z § 1 pkt 7
RRM

tak

nie

tak

tak

dokonywania sprawdzenia prewencyjnego osób w celu ochrony przed bezprawnymi zamachami na życie, zdrowie
lub mienie / działaniami skutkującymi
ww. zagrożeniami

§ 2 ust. 3 w zw. z § 1 pkt 8
RRM

na żądanie

nie

na żądanie

nie reguluje

wydawania osobom poleceń określonego zachowania się w granicach
niezbędnych do wykonywania wskazanego katalogu czynności, gdy jest to
niezbędne do sprawnej realizacji zadań
Policji albo uniknięcia zatarcia śladów
przestępstwa lub wykroczenia

§ 2 ust. 3 w zw. z § 1 pkt 9
RRM

na żądanie

nie

na żądanie

nie reguluje

dochodzeniowo-śledcze

art. 61 ust. 1 ustawy o Policji

nie reguluje

nie

tak

tak

tak

na żądanie
- legitymację lub
znak identyfikacyjny

inne czynności administracyjno-porządkowe

art. 61 ust. 2 ustawy o Policji

tak

nie
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INTERWENCJA
Z CUKRZYKIEM
Coraz więcej osób choruje dzisiaj na cukrzycę. U ludzi dotkniętych tą chorobą często występują nagłe
spadki lub bardzo silne wzrosty poziomu cukru we krwi. Niezwykle przydatna może stać się wiedza
na temat udzielania pierwszej pomocy w takiej sytuacji. Co zrobić w przypadku utraty przytomności
przez cukrzyka? Postaramy się udzielić kilku niezbędnych rad w tym zakresie. Nigdy nie wiadomo,
kiedy w służbie jak i w czasie wolnym, będziemy pomagać cukrzykowi.
14 listopada przypada „Światowy Dzień Cukrzycy”. Jego główną
ideą jest zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat przyczyn, objawów, sposobu leczenia i powikłań związanych z tą chorobą. Ma też przypominać nam o tym, że obecnie diagnozuje się
coraz więcej takich schorzeń. W tym dniu media oraz instytucje
zajmujące się profilaktyką, rozpowszechniają informacje o tym,
jak ważna jest pomoc i wiedza społeczeństwa w przypadku udzielania pomocy osobom dotkniętym tą chorobą.
Wyróżniamy kilka typów cukrzycy. Najbardziej powszechną postacią tego schorzenia jest cukrzyca typu 1 oraz cukrzyca typu 2.

CO JE ROZRÓŻNIA?
CUKRZYCA TYPU 1
Występuje najczęściej u ludzi młodych, szczególnie w okresie dojrzewania. Lekarze opisują ją jako cukrzycę insulinozależną, ponieważ jej leczenie wymaga stałego podawania insuliny.
CUKRZYCA TYPU 2
Najczęściej występuje u ludzi starszych, przeważnie z występującą otyłością. Nazywana jest cukrzycą insulinoniezależną. W leczeniu tej choroby niezbędna jest dieta. Osoby z nadwagą powinny
zadbać o ruch, celem utraty zbędnych kilogramów.
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Ponadto cukrzyca objawia się podwyższonym poziomem cukru
we krwi - HIPERGLIKEMIĄ lub jego obniżonym poziomem - HIPOGLIKEMIĄ. Oba te stany zagrażają życiu.
Jakie zatem objawy występują u osób chorych na cukrzycę?
Do symptomów hipoglikemii należą:
• zmęczenie,
• senność,
• ogólne osłabienie,
• zaburzenia wzroku,
• skurcze w nogach,
• odczuwalne wzmożone pragnienie.
Do symptomów hiperglikemii należą:
• osłabienie,
• wzmożone uczucie głodu,
• zaburzenia widzenia,
• zawroty głowy,
• nadmierna potliwość,
• nerwowość, kiedy masz świadomość, że nie zjadłeś/aś dziś żadnego posiłku,
Pierwsza pomoc wobec osób chorych na cukrzycę nie jest skomplikowana. W Twoim życiu mogą mieć miejsce różne sytuacje.
Nie zawsze będziesz przekonany, czy dana osoba jest cukrzykiem.

Dlatego zacznij od sprawdzenia, czy nie ma założonej bransoletki
lub zawieszki na szyi bądź na nadgarstku, z informacją o chorobie
lub dawkach przyjmowanej insuliny.
Poniżej przedstawiamy przykładowy algorytm udzielania pierwszej pomocy. Pamiętajmy, że podjęta próba wsparcia osobie
chorej jest dużo bardziej pożądana, niż obojętne przejście obok
i zbagatelizowanie zagrożenia. Dotyczy to szczególnie funkcjonariuszy, zarówno w służbie, jak i poza nią. „Pomagamy i Chronimy”,
pamiętajcie o tym.

PIERWSZA POMOC PRZY CUKRZYCY
– HIPERGLIKEMIA (WYSOKI CUKIER)
W sytuacji kontaktu z chorym przede wszystkim:
1. Sprawdź przytomność poszkodowanego.
2. Jeżeli poszkodowany ma przy sobie glukometr i jest w stanie
zmierzyć sobie poziom cukru oraz podać sobie insulinę - POMÓŻ
MU W TYM.
3. W sytuacji, kiedy poszkodowany jest nieprzytomny - sprawdź
oddech. W przypadku jego braku rozpocznij resuscytację oraz
wezwij pogotowie ratunkowe.
4. Jeżeli czujesz, słyszysz i widzisz, że poszkodowany oddycha,
ułóż go w pozycji bezpiecznej. Następnie wezwij pogotowie
ratunkowe i okryj kocem lub bluzą, aby ochronić przed zimnem.
5. Kontroluj na bieżąco czynności życiowe i sprawdzaj oddech,
a kiedy usłyszysz sygnały pogotowia wstań i wskaż miejsce, aby
ułatwić dojazd.

PIERWSZA POMOC PRZY CUKRZYCY
– HIPOGLIKEMIA (NISKI CUKIER)
1. Kiedy chory jest przytomny, to jak najszybciej podaj mu coś
słodkiego. Może to być napój lub cukierek. Podniesie szybko poziom cukru we krwi i doda energii potrzebującemu.
2. Postaraj się utrzymywać cały czas kontakt z chorym. Nawiąż
z nim rozmowę i zapewnij mu ciepło - okryj kocem, kurtką itp.
3. Jeżeli jest nieprzytomny - ułóż go w pozycji bezpiecznej.
Następnie wezwij pogotowie ratunkowe.
4. Kontroluj oddech.

WARTO WIEDZIEĆ
W sytuacji, kiedy mamy do czynienia z hipoglikemią, szybkie podanie cukru w jakiejkolwiek postaci osobie przytomnej, jest działaniem ratującym życie. Z drugiej strony jednak, podanie cukru
osobie, która ma jego podwyższony poziom, może spowodować
tzw. śpiączkę cukrzycową. Gdyby tak się stało, to szybkie podanie
insuliny przez ratownika, pomoże w odzyskaniu sił i świadomości.

PAMIĘTAJ - NIGDY NIE IGNORUJ
OBJAWÓW ŚPIĄCZKI CUKRZYCOWEJ
Często z powodu zaburzeń świadomości i specyficznego zapachu z ust, co jest charakterystyczne w tej chorobie, osoby chore
są ignorowane. Dzieje się tak, ponieważ objawy są podobne do
symptomów upojenia alkoholowego i w efekcie nie jest wzywana
pomoc.

 MONIKA NAWRAT

Jako funkcjonariusz Policji powinieneś zawsze zareagować! To nie tylko kwestia
etyki i wypełnienia słów roty policyjnej przysięgi. To powinien być odruch serca,
że widząc kogoś w potrzebie, musisz natychmiast pomóc, bo jak widać, to nie
alkohol może być sprawcą chwilowego „snu”, a niezwykle groźne wahania poziomu
cukru we krwi.
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CZĘŚĆ 1

TRENING & ZDROWIE
nasz ekspert

TRENING
BOKSERSKI

POSTERUNKOWA
KAROLINA MIĘTKA-SZCZURKIEWICZ
Policjantka KPP w Otwocku, zdobyte tytuły bokserskie:
Wicemistrzyni Polski Seniorek w 2016 roku
Wicemistrzyni Polski Seniorek 2015
Młodzieżowa Wicemistrzyni Polski 2014
Mistrzyni Polski Juniorów w 2008

Na samym wstępie warto podkreślić, że trening bokserski ma nie tylko wpływ na naszą formę fizyczną,
ale również pozytywnie oddziałuje na stan psychiczny oraz codzienne samopoczucie. Regularne
i ciężkie treningi uczą wytrwałości i systematyczności w dążeniu do wyznaczonego celu. Każdy kolejny
buduje pewność siebie, która zaprocentuje zarówno w naszym życiu prywatnym jak i na służbie.
Dodatkowo treningi bokserskie, jak również inne sztuki walki, to idealny sposób na wyładowanie
całego stresu, który gromadzi się w ciele. Systematyczne ćwiczenia są w stanie pomóc w zachowaniu
równowagi jak i zapanowaniem nad emocjami.
Boks, jak każdy sport, opiera się na sprawności fizycznej takiej jak: siła, szybkość, koordynacjai wytrzymałość. Przedstawię teraz, według mnie – ćwiczenia, które pozwolą nam wzmocnić daną motorykę. Na pierwszym planie kształtowania sprawności - najważniejsza
jest siła. Bez niej nie będziemy w stanie wykonać ćwiczenia szybko, dokładnie, po prostu dobrze. I uwaga dla kobiet – ćwicząc siłowo
nie będziecie wyglądać jak „strongmanki”.
Prezentowane ćwiczenia są przeze mnie rekomendowane i nie dyskwalifikują pozostałych znanych ćwiczeń. Można je dowolnie modyfikować na własne potrzeby treningowe oraz możliwości. Najważniejszym czynnikiem o którym trzeba pamiętać podczas wykonywania ćwiczeń jest to, że oszukując przy ich wykonywaniu, oszukujesz tylko siebie! Jeśli nie jesteś w stanie zrobić 10 powtórzeń, zrób
tyle ile jesteś w stanie, ale poprawnie technicznie.
1. POMPKI
Jest to królowa ćwiczeń na górne partie mięśniowe. Wzmacnia
obręcz barkową, mięśnie klatki piersiowej, pleców, a także brzucha!

ĆWICZENIE NR 1

Aby rozpocząć ćwiczenie, należy przyjąć pozycję jak na zdjęciu
nr 1:
-stopy złączone oparte na palcach,
-brzuch napięty, ciało w linii prostej,
-dłonie ustawiamy na linii klatki piersiowej troszkę szerzej niż szerokość barków, lekko skierowane na zewnątrz,

-głowa jest przedłużeniem linii ciała, więc jej nie unosimy i patrzymy się w jeden punkt.
Gdy już ustawimy się w pozycji wyjściowej, możemy wykonać fazę
ćwiczenia. Opuszczamy ciało proste jak strzała do ugięcia ramion
w stawie łokciowym, aby przełamały kąt 90 stopni lub do dotknięcia klatką piersiową podłogi.
Należy pamiętać też o technice oddechu przy wykonywaniu tego
ćwiczenia – wdech przy opuszczaniu – czyli rozciągnięciu mięśni,
wydech – przy napięciu mięśni.

1
JAK ZBUDOWAĆ FORMĘ DO ZROBIENIA 100 POMPEK W SERII?
Najlepszym sposobem jest stopniowe dodawanie ilości powtórzeń w serii co tydzień. Przykładowo - co drugi dzień ćwicz z założeniem, żeby w serii zrobić 10 pompek. Jeśli Ci się uda – zwiększ
cel do 15 powtórzeń, potem do 20, 25. Gdy zaczniesz robić takie ilości - spróbuj zrobić je w seriach, zaczynając od 2 serii po
20 powtórzeń, aż dojdziesz do założonej przez siebie ilości serii
w treningu. Potem zwiększ liczbę powtórzeń i serii.
Staraj się robić przerwy mieszczące się w przedziale 60-120
sekund.
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2
Silny pion to podstawa!
Mięśnie brzucha odpowiadają za pionowanie naszej postawy,
ochronę narządów wewnętrznych i są bardzo ważne przy treningu boksu.
Jednymi z ćwiczeń, które często wykonywałam na mięśnie brzucha, były ćwiczenia przy wykorzystaniu drabinki gimnastycznej
- w domu możecie wykorzystać do tego np. kanapę lub grzejnik.

2. UNOSZENIE NÓG W POZYCJI LEŻĄCEJ NA PLECACH - DO KĄTA
90 STOPNI, PRZY POMOCY DRABINKI GIMNASTYCZNEJ
Pozycja wyjściowa:
-leżąc na plecach, łapiemy za drabinkę na wyciągniętych rękach
za głową,
-napinając mięśnie brzucha, staramy się docisnąć odcinek lędźwiowy kręgosłupa do podłoża - unikniemy wtedy bólu pleców
podczas ćwiczenia,

-nogi unosimy na wysokość około 10-15cm nad podłożem i przechodzimy następnie do fazy ćwiczenia,
-trzymając rękoma cały czas drabinkę, unosimy nogi do kąta 90
stopni. Ważne jest, że w fazie ćwiczenia biodra muszą być cały
czas „przyklejone” do podłoża.
Jeśli mamy problem z zachowaniem wyprostowanych nóg, możemy je lekko ugiąć w kolanie.

3. UNOSZENIE NÓG W POZYCJI LEŻĄCEJ NA PLECACH NAPRZEMIENNIE - DO KĄTA 90 STOPNI, PRZY POMOCY DRABINKI GIMNASTYCZNEJ
Alternatywą dla wcześniejszego ćwiczenia są nożyce leżąc. Podczas ćwiczenia nie przeciążamy tak bardzo odcinka lędźwiowego
kręgosłupa. Pozycja wyjściowa jest taka sama, jak w przypadku

unoszenia nóg, ale faza ćwiczenia różni się tym, że unosimy jedną
nogę, podczas gdy druga pozostaje nad podłożem.
Jeśli chodzi o ilość powtórzeń oraz serii - proponuję ten sam
system, co przy pompkach. Tylko zaczynamy od 20 powtórzeń,
ponieważ mięśnie brzucha są dużo większymi niż mięśnie klatki
piersiowej i potrzebują mocniejszego bodźca, aby progresowały.

Kolejnym proponowanym przeze mnie ćwiczeniem, które pomoże w treningu boksu, jest izometryczne trzymanie hantli na wysokości barków. Izometria polega na stałym napięciu mięśni, przy
jednoczesnym nieporuszaniu się. Przykładowym ćwiczeniem jest
właśnie trzymanie hantli na wysokości barków.
Pozycja wyjściowa podczas ćwiczenia jest taka sama, czyli wyciągamy lekko ugięte ręce w przód na wysokość linii broda-barki lub

w bok na wysokość barków. I w zasadzie już ćwiczymy.
Jeśli nie posiadamy w domu hantli - możemy użyć dwóch butelek
1,5l wody. Staramy się wytrzymać jak nadłużej, ale nie mniej jak
30 sekund. Powtarzamy ćwiczenie 3 razy.
Ważne przy tym ćwiczeniu jest to, żeby ręce trzymać cały czas na
tym samym poziomie, po to aby dostarczać właściwych bodźców
do mięśni.
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JEDZIE NA POLIGON

foto: Marek Szałajski

Poligon Jednostki Wojskowej w Wesołej stał się szczególnym miejscem policyjnych
działań warszawskiego OPP. Stołeczni specjaliści od zabezpieczeń realizowali
tam cykliczne ćwiczenia, których celem jest ciągłe podnoszenie umiejętności
oraz kwalifikacji, refleksu i skuteczności. Ćwiczenia zostały podzielone na dwie
części, z czego pierwsza dotyczyła użycia środków pozoracji oraz obezwładniania,
druga natomiast prowadzenia działań pościgowych. Przez 8 godzin policjanci
konsekwentnie realizowali przyjęte założenia, wykorzystując przy tym specjalistyczne
wyposażenie, środki obezwładniające, urządzenia miotające oraz pojazdy, aby
w sposób jak najbardziej rzeczywisty odwzorować przebieg sytuacji występujących
w realu podczas działań związanych z zabezpieczeniami oraz ściganiem
i zatrzymaniem niebezpiecznych i uzbrojonych osób.
 DANIEL NIEZDROPA

29

Tego dnia na poligonie policjanci nie byli sami. W bezpiecznej
odległości od ćwiczących funkcjonariuszy przejeżdżały czołgi
„Leopard”. Ktoś by pomyślał, że nasi policjanci ćwiczą wspólnie
z żołnierzami? Jednak nie, to były samodzielne ćwiczenia. To fakt,
poligon był wojskowy, a miejsce wskazane do policyjnych ćwiczeń dedykowano wyłącznie na potrzeby OPP.

ROZPOCZĘŁY SIĘ ĆWICZENIA
Policyjne ćwiczenia, jak już wspomnieliśmy, były podzielone na
dwie części. Jako pierwsze zrealizowano założenia z użyciem che-

foto: Marek Szałajski

Warszawski Oddział Prewencji to prawdziwi profesjonaliści, którzy zjedli przysłowiowe „zęby” na niejednym zabezpieczeniu. To
twarda ekipa, która nie może pozwolić sobie na jakiekolwiek braki
w wyszkoleniu. Od ich przygotowania, a przy tym sprawnego dowodzenia, zależy w dużej mierze bezpieczeństwo w rejonie stadionów, zgromadzeń czy też realizacja odpowiedzialnych zadań
związanych z działaniami pościgowymi oraz poszukiwaniem osób
zaginionych. Dlatego tak ważne jest ciągłe szkolenie, co zgodnie ze słowami „im więcej potu na ćwiczeniach, tym mniej krwi
w boju”, ma mieć później odniesienie podczas rzeczywistych wydarzeń.

WJECHALI NA POLIGON
Pojawienie się policjantów z OPP na wojskowym poligonie w Wesołej, rankiem 13 października, miało właśnie związek z cyklicznymi ćwiczeniami, które przeprowadzono w oparciu o środki, które
znajdują się na wyposażeniu policjantów i są przeznaczone do zabezpieczeń. Na poligonie pojawiło się 17 radiowozów, w tym furgony wypadowe, osobowo-terenowe auta z wyrzutniami gazów
łzawiących i tzw. „wodna armatka” na pojeździe TAJFUN. W zbiórce inaugurującej ćwiczenia wzięło udział 88 policjantów z etatowego Oddziału Prewencji oraz 24 tzw. nieetatowych funkcjonariuszy, wyznaczonych do udziału w szkoleniu z poszczególnych
jednostek garnizonu. Ćwiczeniami dowodził Zastępca Dowódcy
OPP mł. insp. Sławomir Jagiełło przy eksperckim wsparciu podinsp. Mariusza Kolasińskiego, pomocnika dowódcy zespołu szkolenia. Na wypadek nieprzewidzianych wydarzeń, aby zapewnić
odpowiednią opiekę medyczną, gdyby doszło do ewentualnych
kontuzji, na miejscu znajdował się ambulans wraz z fachowym
zespołem medycznym.
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micznych środków obezwładniających oraz środków pozoracji
pola walki. Na komendy podawane policjantom, w ruch poszły
granaty hukowe i hukowo-błyskowo-gazowe, miotane ręcznie.
Do tego ćwiczenia wykorzystano również ręczne wyrzutnie tzw.
RWGŁ oraz automatyczne, znajdujące się na platformie samochodowej tj. AWGŁ. Policjanci byli wyposażeni w kamizelki, hełmy
kevlarowe i środki ochrony osobistej, ochraniacze, maski przeciwgazowe oraz karabinki AKMS. Na poligonie wykorzystywano amunicję, która służyła wyłącznie do miotania środków łzawiących.
W odwodzie znajdowała się tzw. „polewaczka” czyli opancerzony
miotacz wody, służący do rozpraszania agresywnego tłumu. Ćwiczenia robiły niesamowite wrażenie, a policjanci w nich uczestniczący nie tylko wykonywali dokładnie komendy, lecz starali się
przy tym jak najlepiej zrealizować zlecone im zadania. Użycie
prawdziwych środków pozoracji oraz neutralizacji miało sprawić,
że miejsce ćwiczeń w niczym nie odbiegało od warunków rzeczywistych.
Druga część poligonowego szkolenia dotyczyła działań pościgowych oraz poszukiwawczych. Policjanci zrealizowali jeden z ćwi-

czebnych epizodów , który przewidywał pościg za niebezpieczną
i uzbrojoną w broń maszynową grupą terrorystów. W celu skutecznego obezwładnienia ściganych, użyto tasera (w kierunku
manekina) oraz siatki obezwładniającej.

WYSOKI POZIOM ĆWICZEŃ
Przeprowadzone ćwiczenia służyły przede wszystkim podniesieniu poziomu wyszkolenia policjantów. I taki zamysł szkoleniowy został w pełni osiągnięty. Takie poligony to chleb powszedni
w systematycznym wdrażaniu i przygotowaniu policjantów na
różne scenariusze wydarzeń, nawet na tak kryzysowe sytuacje

jak kontakt z uzbrojonym przestępcą czy też terrorystą. Warszawski OPP to nie tylko największy tego rodzaju oddział w Polsce, to
przede wszystkim policjanci, którzy nie tylko zabezpieczają każdy
rodzaj zgromadzenia czy imprezy masowej. Kompanie alarmowe
wielokrotnie są wzywane jako wsparcie do działań poszukiwawczych za osobami zaginionymi, a do tego aktywnie uczestniczą
w działaniach pościgowo-blokadowych.
Opanowanie, Perfekcja, Profesjonalizm… Można śmiało powiedzieć, że słowa te w pełni oddają poświęcenie, wyszkolenie i poziom naszego stołecznego OPP.
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