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Jak dobrze wiecie, Komenda Stołeczna Policji jest aktywna  
w mediach społecznościowych: na Instagramie, Twitterze oraz 
Facebooku. Jakiś czas temu ruszyliśmy również z kanałem na 
YouTube. Są one o tyle ciekawym rozwiązaniem, że na szybko 
możemy się ze wszystkimi podzielić codzienną pracą policjantów 
i policjantek garnizonu stołecznego. Z pokorą przyjmujemy 
krytykę, z radością reagujemy na każdy "like". Tym bardziej jeśli 
jest ich tak dużo, jak w przypadku reakcji na zdjęcie poniżej, które 
we wrześniu uzyskało najwiekszą liczbę polubień na naszym 
Instagramie.
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Stary dowcip mówił o tym, że milicjanci chodzili parami bo  
jeden pisał, a drugi czytał. Faktem jest, że z biegiem lat poziom 
wykształcenia cywilnego funkcjonariuszy służb mundurowych 
systematycznie wzrastał i dzisiaj możemy być pewni, że powyższy 
żart ma się nijak do obecnego stanu ich umiejętności. Czytają  
i piszą w pełni samodzielnie.

Żaden znany nam kawał nie wspomina jednak o umiejętnościach 
w powyższym zakresie pracowników cywilnych naszej instytu-
cji. Jesteśmy jednak pewni, że w niczym nie ustępują one tym 
prezentowanym przez kolegów i koleżanki w niebieskich mundu-
rach. Stąd też nasza propozycja skierowana właśnie do „cywili”.

Jeżeli poza samym czytaniem czujecie w sobie chęć do spraw-
dzenia swoich sił w opracowywaniu artykułów do Stołecznego 
Magazynu Policyjnego zapraszamy do naszego zespołu. Poszuku-
jemy osób, które łatwo formułują myśli, odnajdują się w zawiłych 
arkanach języka polskiego i nie straszna im gramatyka i ortogra-
fia. Zapewniamy pracę w fajnej atmosferze, możliwość dołącze-
nia do zgranej ekipy i miejsce na realizację własnych pomysłów.

Znajdziecie nas w siedzibie KSP przy ul. Nowolipie 2, w obiekcie 
Nowy Pałac pok. 1231 lub 1229. Zapraszamy.

POSZUKIWANY, POSZUKIWANA

5  POLICJANT NA KWARANTANNIE
PRAWO I PROCEDURY

instagram.com/policja_ksp
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Uroczyste przekazanie nowego sprzętu odbyło się  
w siedzibie Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej  
Policji. Udział w wydarzeniu wzięli: Sekretarz Stanu  
w MFiPR Waldemar Buda, I Zastępca Komendanta Głównego  
Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak, I Zastępca Komendanta  
Stołecznego Policji insp. Krzysztof Smela, Zastępca Komendan-
ta Stołecznego Policji ds. logistyki Włodzimierz Pietroń oraz 
przedstawiciele Centrum Unijnych Projektów Transportowych  
i Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, a także  
Kapelan Komendy Stołecznej Policji ks. Józef Jachimczak  
i kadra kierownicza stołecznej komendy.

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego KSP otrzymali  
8 samochodów marki Skoda Superb Combi z videorejestrato-
rem (pojemność silnika – 1984 cm3, moc – 200kW/272 KM, 
napęd – 4x4), 14 oznakowanych Ambulansów Pogotowia  
Ruchu Drogowego (APRD) (pojemność silnika – 1968 cm3, 
moc – 130kW /177 KM), 2 nieoznakowane pojazdy tzw.  
Mobilne Centra Nadzoru Ruchu Drogowego, a także 9 bezzałogo-
wych statków powietrznych marki DJI.

Jednostki powiatowe stołecznej Policji (w Nowym Dworze  
Mazowieckim, Legionowie, Wołominie, Mińsku Mazowiec-
kim, Otwocku, Piasecznie, Pruszkowie, Grodzisku Mazowieckim 
oraz powiecie Warszawskim Zachodnim) otrzymały również  
9 dronów oraz 9 pojazdów APRD, natomiast 2 holowniki specjali-
styczne (marki Iveco i Mercedes) zostały przekazane do Wydziału 
Transportu KSP. Pojazdy spełniają normę emisji spalin EURO 6.

Zakup sprzętu, jakim będą dysponować policjanci ruchu dro-
gowego, przełoży się na poprawę bezpieczeństwa na dro-
gach oraz zapewni funkcjonariuszom godne warunki do  

wykonywania powierzonych zadań służbowych. Policjanci będą  
mogli za pomocą bezzałogowych statków powietrznych nadzo-
rować zachowania uczestników ruchu drogowego z powietrza,  
a także wykorzystywać je do zabezpieczenia miejsc, w których  
zaistniały zdarzenia drogowe. 

W ramach ww. kwoty KSP dokonała również zakupu środków 
ochrony osobistej dla funkcjonariuszy w celu przeciwdziała-
nia rozszerzeniu pandemii COVID-19/ SARS-CoV-2 na kwotę 
900 tys. zł. W ramach projektu dostarczony zostanie jeszcze  
samochód pomocy drogowej marki Iveco.

O 35 nowych radiowozów oznakowanych i nieoznakowanych oraz 18 bezzałogowych statków powietrznych 
została wzbogacona flota Wydziału Ruchu Drogowego KSP, Wydziału Transportu KSP oraz komend powiatowych 
stołecznego garnizonu. Przekazany sprzęt został zakupiony w ramach projektu pn. „Dostosowanie zasobów 
sprzętowych służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego do dynamicznego rozwoju sieci 
TEN-T” realizowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Na realizację tego 
przedsięwzięcia przeznaczono 13,2 mln zł, z czego 85 % stanowią środki UE, a 15% fundusze własne Policji.

dla policjantów garnizonu stołecznego
NOWY SPRZĘT
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AKTUALNOŚCI
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AKTUALNOŚCI

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowuje projekt 
nowelizacji przepisów podwyższających kary za naruszanie nietykalno-
ści, czynną napaść i znieważenie policjantów. Taką deklarację przedstawił 
szef resortu spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński podczas  
konferencji dotyczącej bezpieczeństwa funkcjonariuszy. W trakcie konferen-
cji poinformowano, że w latach 2015-2020 odnotowano ok. 1500 czynnych 
napaści na policjantów, 20 tys. naruszeń ich nietykalności oraz 50 tys. znie-
ważeń. Od 1 października 2020 r. wejdą w życie przyjęte już przepisy usta-
wy z 14 sierpnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia 
służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw 
wewnętrznych, na podstawie której funkcjonariuszowi będzie przysługiwała 
bezpłatna ochrona prawna zapewniana bezpośrednio przez formację, jeżeli 
został pokrzywdzony przestępstwem naruszenia nietykalności, czynnej napa-
ści bądź znieważania.

WYŻSZE KARY ZA ATAK NA POLICJANTA
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Sejm przyjął projekt nowelizacji ustawy o ochronie praw zwierząt. Znajdu-
ją się w nim zapisy długo oczekiwane przez opiekunów służbowych psów  
i koni, którzy po zakończeniu służby zwierzęcia, zapewniają mu dom. Projekt 
zakłada dodanie art. 18a w brzmieniu:
„18a. 1. Opiekunowi zwierzęcia wykorzystywanego do celów specjalnych, któ-
re na mocy decyzji właściwego organu zostało wycofane ze służby, przysługuje 
miesięczne świadczenie na jego utrzymanie, pochodzące ze środków tego or-
ganu, wypłacane do czasu zgonu tego zwierzęcia.
2. Organ, który wydał decyzję o wycofaniu zwierzęcia ze służby, ma pra-
wo do kontroli sposobu wykorzystania świadczenia, o którym mowa w ust. 
1, w tym prawo do jego cofnięcia oraz prawo do odebrania zwierzęcia,  
w przypadku stwierdzenia niehumanitarnego traktowania zwierzęcia lub bra-
ku należytej pielęgnacji albo braku zapewnienia właściwych warunkach byto-
wania.”
Jako „zwierzęta wykorzystywane do celów specjalnych” rozumie się zwierzęta, 
których profesjonalna tresura oraz używanie odbywa się na podstawie od-
rębnych przepisów, regulujących szczegółowe zasady działania jednostek Sił 
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji (…).fo
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WSPARCIE FINANSOWE DLA MUNDUROWYCH PSÓW I KONI

Kilka ważnych jubileuszy obchodzimy w tym roku. Jednym z nich jest 95. 
rocznica powołania Policji Kobiecej, kolejnym 100 lat Policji Rzecznej,  
natomiast 1 października br. mija 50 lat od utworzenia komisariatu specjali-
stycznego - Komisariatu Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie. Tego dnia  
w trakcie uroczystej zbiórki zostanie otwarta wystawa przygotowana przez 
policjantów i pracowników komisariatu. Zgormadzone materiały przedsta-
wiają pracę mundurowych na przestrzeni 50 lat funkcjonowania jednost-
ki, wśród nich 130 zdjęć, które pochodzą z prywatnych archiwów obecnych  
i był policjantów komisariatu oraz prywatna kolekcja modeli samolotów. 

50 LAT MINĘŁO
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W obecności Komendanta Stołecznego Policji nadinsp. Pawła Dobrodzieja  
i jego zastępcy insp. Marka Chodakowskiego, Kapelana Komendy Stołecznej 
Policji ks. Józefa Jachimczaka oraz znamienitych gości ślubowanie złożyło 57 
policjantów i policjantek. Generał w przemówieniu wspomniał swojego wiel-
kiego poprzednika, patrona stołecznej komendy podinsp. PP Mariana Stefana 
Kozielewskiego i zachęcał młodych policjantów do zapoznania się z historią 
jego życia, która może być dla nich inspiracją w trudnych momentach służby.
Błogosławieństwa wszystkim ślubującym udzielił kapelan KSP ks. Józef Jachim-
czak. Niestety z uwagi na obostrzenia związane z pandemią ślubowanie nowo 
przyjętych funkcjonariuszy odbyło się  bez udziału ich rodzin.

ŚLUBOWALI SŁUŻYĆ I CHRONIĆ
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PRAWO I POCEDURY

Dotychczas funkcjonariusz, który w związku z wykonywaniem zadań służbowych został poddany obowiązkowej 
kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu 
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lub przebywał na zwolnieniu lekarskim z powodu COVID-19, otrzymywał 100% 
uposażenia wraz z dodatkami o charakterze stałym. O przedmiotowym zagadnieniu pisano w artykule „Uposażenie 
policjanta objętego kwarantanną lub izolacją”.

POLICJANT NA KWARANTANNIE LUB IZOLACJI  
OTRZYMUJE 80% UPOSAŻENIA

 BARBARA JAMROZIK

5 września br. wszedł w życie art. 1 pkt. 2 ustawy z dnia  
14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytu-
acji kryzysowych oraz ustawy o zmianie ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoła-
nych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (DZ. 
U. 2020 r. poz. 1478). Wymieniona wyżej norma prawna stanowi, 
że 100% uposażenia wraz z dodatkami o charakterze stałym funk-
cjonariusz otrzymywał przez 180 dni licząc od momentu wejścia 
w życie przedmiotowego przepisu.

Oznacza to, że nie tylko funkcjonariusz Policji za okres nieobec-
ności w służbie spowodowany poddaniem się obowiązkowej 
kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, lub 
przebywania na zwolnieniu lekarskim z powodu COVID-19, otrzy-
muje 80% uposażenia. Przedmiotowe 80% uposażenia otrzymują 
również żołnierze zawodowi, funkcjonariusze Agencji Bezpie-
czeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywia-
du Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biu-
ra Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, 
Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby 
Celno-Skarbowej i Służby Więziennej.

Czy to oznacza, że zagrożenie epidemiologiczne już nie występu-
je, czy funkcjonariusze nie są już narażeni na COVID-19? Niestety 
stan pandemii w kraju nie został odwołany, jak donoszą media 
odnotowuje się coraz większą liczbę zakażeń, w związku z tym 
narażenie policjantów na COVID-19 nie ulega zmianie.

Wspomnieć należy, że w obecnym stanie prawnym policjant za-
chowuje prawo do 100% uposażenia, jeżeli zwolnienie lekarskie 
obejmuje okres, w którym jest on zwolniony od zajęć służbowych 
z powodu, choroby powstałej w związku ze szczególnymi właści-
wościami lub warunkami służby, a gwarantuje to art. 121b ust. 
5 pkt 2 ustawy o Policji. Związek schorzeń ze szczególnymi wła-
ściwościami lub warunkami służby, w celu ustalenia wysokości 
wynagrodzenia przysługującego funkcjonariuszowi za okres zwol-
nienia od zajęć służbowych z powodu choroby, ustalają komisje 
lekarskie. 

W sytuacji ujawnienia u funkcjonariusza choroby, co do której 
zachodzi podejrzenie, że powstała w związku ze szczególnymi 
warunkami lub właściwościami służby, kierownik jednostki orga-
nizacyjnej kieruje funkcjonariusza do właściwej komisji lekarskiej 
z urzędu lub na wniosek policjanta. W przypadku śmierci funk-
cjonariusza spowodowanej chorobą, co do której zachodzi po-
dejrzenie, że powstała w związku ze szczególnymi warunkami lub 
właściwościami służby, kierownik jednostki organizacyjnej zwraca 
się z urzędu lub na wniosek uprawnionych członków rodziny, do 
właściwej komisji lekarskiej o ustalenie, czy śmierć funkcjonariu-
sza jest następstwem tej choroby.
Ustalanie związku choroby ze szczególnymi warunkami lub wła-
ściwościami służby odbywa się na zasadach zawartych w ustawie 
z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych 
przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających  

w związku ze służbą (Dz.U. 2014 poz. 616 ze zm.). Ponadto na 
podstawie wyżej wymienionej ustawy policjantowi oraz funkcjo-
nariuszowi zwolnionemu ze służby lub uprawnionym członkom 
rodziny w przypadku jego śmierci, przysługuje jednorazowe od-
szkodowanie gdy funkcjonariusz: 

• doznał uszczerbku na zdrowiu wskutek choroby nie później 
niż w ciągu 3 lat od dnia zwolnienia ze służby,

• zmarł wskutek choroby w ciągu 3 lat od dnia ustalenia 
uszczerbku na zdrowiu wskutek tej choroby, nie później jed-
nak niż w ciągu 3 lat od dnia zwolnienia ze służby.

Wykaz chorób pozostających w związku z pełnieniem służby,  
z tytułu których policjantowi przysługuje jednorazowe odszko-
dowanie, sposób ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu funk-
cjonariusza oraz wykaz norm oceny procentowej uszczerbku na 
zdrowiu określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalania 
uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, 
Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Cel-
no-Skarbowej i Służby Ochrony Państwa (Dz. U. 2019 r. poz. 921).

Jak podaje Komenda Główna Policji w roku 2019 odnotowano 164 
przypadki chorób zawodowych funkcjonariuszy Policji w związku 
z pełnieniem służby i 191 przypadków podejrzeń chorób zawodo-
wych. Najwięcej chorób zawodowych stwierdzono u policjantów 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu – 55 przypadków oraz 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach – 49 przypadków. 
W poprzednim roku kalendarzowym chorób zawodowych i po-
dejrzeń chorób zawodowych policjantów nie stwierdzono w na-
stępujących jednostkach organizacyjnych Policji: Komendzie Wo-
jewódzkiej Policji w Krakowie, Komendzie Wojewódzkiej Policji  
z siedzibą w Radomiu, Komendzie Stołecznej Policji, Wyższej Szko-
le Policji w Szczytnie, Szkole Policji w Katowicach, Szkole Policji 
w Słupsku, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Centralnym 
Biurze Śledczym Policji, Centralnym Laboratorium Kryminalistycz-
nym Policji, Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji 
oraz Komendzie Głównej Policji. Uogólniając na podstawie da-
nych przedstawionych w tabeli stwierdzić można, że w roku 2019 
u co 600-setnego policjanta stwierdzono chorobę zawodową.
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JEDNOSTKI SPECJALNE

Lata normalnej służby, a potem wiele miesięcy wyczerpujących egzaminów (strzelanie, walka wręcz, taktyka, testy psychologiczne). 
– Dostać się w szeregi Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego w Warszawie nie jest łatwo. Ale to oczywiste, że przed  
kandydatami poprzeczka postawiona jest wyjątkowo wysoko. 

Priorytetowym zadaniem SPKP jest w szczególności przeciwdziałanie i fizyczne zwalczanie terroryzmu, poprzez prowadzenie dzia-
łań rozpoznawczych oraz bojowych zmierzających do likwidowania zamachów terrorystycznych, a także przeciwdziałanie zda-
rzeniom o takim charakterze, w tym prowadzenie wyspecjalizowanych działań o szczególnym stopniu skomplikowania, działań 
minersko-pirotechnicznych z zastosowaniem technik wysokościowych i prac podwodnych, a także wykonywanie innych zadań,  
w warunkach szczególnego zagrożenia lub wymagających użycia specjalistycznych sił i środków oraz specjalnej taktyki działania. Tylko 
odpowiednio wyselekcjonowane osoby, mogą temu sprostać.

Prowadzenie działań specjalnych w trudnych warunkach wymaga zespołu o wyjątkowych cechach, nastawionych na realizację  ryzy-
kownych i niebezpiecznych zadań. Ponad 292 takich realizacji w ciągu ostatniego roku, dzięki którym zatrzymywano groźnych prze-
stępców jest wynikiem pracy doskonale wyselekcjonowanych ludzi. Ludzi, którzy nie mogą zawieść. Nie każdy policjant zdecyduje się 
na taką służbę. Są jednak tacy, dla których jest ona spełnieniem marzeń i którym brakuje tego „czegoś” w normalnej służbie. Nikt nie 
rodzi się  „specjalsem”, ale można się nim stać poprzez własny upór, chęci, motywację, ciężką i morderczą pracę oraz szereg wyrzeczeń 
i niedogodności. 

O warunkach  przyjęcia do SPKP w Warszawie, rozmawiam z kom.  Krzysztofem Funkiendorfem  - Dowódcą Samodzielnego Pododdzia-
łu Kontrterrorystycznego Policji w Warszawie. 

Kto może zostać policyjnym kontrterrorystą?
To służba bardzo ciekawa, ale wymagająca ponadprzecięt-
nych umiejętności i zaangażowania. Tu potrzeba ludzi z pasją.  
I takie osoby mają największe szanse. – Prowadzimy  okresowy 
nabór kandydatów do służby. Szukamy policjantów w służbie 
stałej, o wysokim stopniu wytrenowania, dyspozycyjnych, odpor-
nych na sytuacje stresowe oraz potrafiących działać w zespole  
– dodaje.

Jak wiemy - oczywiście to nie wystarczy. Kandydat musi jesz-
cze poddać się postępowaniu kwalifikacyjnemu, które składa 
się z kilku etapów. Rozpoczyna się od złożenia przez kandydata 
CV i kwestionariusza osobowego. W tym momencie następuje 
pierwsza selekcja pod kątem spełniania wymagań forma lnych. 
Dalej komisja, powołana do rekrutacji, decyduje o dopuszcze-
niu kandydata do rozmowy wstępnej, która ma ocenić jego do-
świadczenie, motywację oraz predyspozycje do pracy w jedno-
stce. Kolejnym etap to test sprawnościowo-wytrzymałościowy, 
do którego trzeba mieć aktualne badanie lekarskie. Kandydaci 

mają do zaliczenia 5 konkurencji (test Coopera, podciąganie 
nachwytem, bieg wahadłowy, tor sprawnościowy, pływanie). 
Po pozytywnym zaliczeniu testu, kandydat kierowany jest na 
badania psychologiczne i komisję lekarską. 
Przejście całej procedury nie przesądza jeszcze o przyjęciu 
do służby w tej jednostce. Ostatecznym kryterium jest pozy-
tywny wynik kursu specjalistycznego (taktyczno-zgrywające-
go), który trwa ok. 6 miesięcy. Ale to nadal nie koniec. Potem  
weryfikacją jest każdy kolejny dzień służby  –  dodaje Dowódca SPKP  
w Warszawie.

Co będzie zatem atutem kandydata ubiegającego się o miejsce 
w szeregach SPKP?
Trzeba być nie tylko sprawnym fizycznie i cieszyć się doskonałym 
zdrowiem, ale charakteryzować się wysoką odpornością psy-
chiczną, do tego zdroworozsądkowa ambicja, pracowitość, pro-
fesjonalizm, cierpliwość i opanowanie, ale także lojalność i sze-
roko rozumiana odpowiedzialność. Umiejętności oraz ukończone 
kursy specjalistyczne, np. spadochronowy, nurkowy, strzelecki  

JAK ZOSTAĆ POLICYJNYM
"SPECJALSEM"

 EWA KACPRZYK

We wszystkich krajach, jednostki specjalne należą do elitarnej 
grupy, której ową elitarność osiąga się dzięki odpowiedniemu 
doborowi  oraz profesjonalnemu przygotowaniu kadry.  
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czy paramedyczny - to atuty, dzięki którym na pewno zwrócimy 
uwagę na kandydata. Skuteczność działań policyjnych kontrter-
rorystów ściśle wypływa z posiadanych przez nich wszechstron-
nych umiejętności (w tym posługiwania się wyposażeniem)  
i stałego utrzymywania formy fizycznej na najwyższym poziomie 
(sam ekwipunek bojowy operatora waży około 30 kg). W pew-
nym stopniu, te umiejętności świadczą o odporności psychicz-
nej kandydata. Wysoko oceniamy umiejętność pracy w zespole.  
To nie jest służba dla indywidualistów. Operacje specjalne są bo-
wiem grą zespołową, gdzie o wykonaniu zadania decyduje team.  
Tu grupa jest tak silna, jak jej najsłabsze ogniwo. Dlatego nie moż-
na pozwolić sobie na przypadkowość.

Czy przez gęste sito rekrutacji, do sekcji bojowej, mają szansę 
przejść również kobiety? 
Oficjalnie nie ma przeciwwskazań, ale w praktyce takich przykła-
dów brak. Jakakolwiek taryfa ulgowa nie wchodzi w tym przypad-
ku w grę.

Co powinni wiedzieć Ci, którzy chcieliby swoją przyszłość  
wiązać z SPKP?
Staram się zaszczepić w podległych mi policjantach przekonanie, 
że ta służba, będąca pasją, może być twórcza w ich życiu, że je-
steśmy oddziałem utalentowanych ludzi, w różnych dziedzinach 
i że służba w tej jednostce jest elitarna i nie chodzi tylko o same 
umiejętności. To dla nich szansa, na owszem, trudne, ale rów-
nież bardzo ciekawe i inspirujące doświadczenia, nie do przeży-
cia nigdzie indziej. Wystarczy tylko rozejrzeć się dookoła siebie,  
i zobaczyć, kto nosi „taki” mundur. To ogromny przywilej  
i honor.

Do obowiązków policjantów jednostek antyterrorystycznych 
należy utrzymywanie wysokiej sprawności fizycznej i dosko-
nalenie umiejętności taktycznych,   wymaganych do realizacji 
zadań, w ramach doskonalenia zawodowego oraz nabywanie 
uprawnień, ale wolno myślący siłacze nie mają szans trafić do 
jednostki.  Siła to nie wszystko. 
W  programie doboru kadr chodzi również o „głowę” (charakter), 
tj. stuprocentowe zaangażowanie w służbę, ponadprzeciętną 

postawę i wiarę, że ten ostry przesiew, a potem motywacja do 
dalszej pracy, jest dla dobra funkcjonariuszy, aby realizując się  
w służbie, która jest przecież spełnieniem osobistych celów 
i dążeń, mieli ten komfort, że gdy przyjdzie im te umiejętności 
sprawdzić, będą wiedzieli, ile mogą, ile potrafią i będą sobie ufać.   
Tu chodzi o oddział. I tego muszą być świadomi przyszli kandy-
daci. Musimy być idealnie ustawionym mechanizmem, który bez 
działającej sprawnie, chociażby tylko jednej części - nie zadziała 
właściwie albo w ogóle.

Wyobraźmy sobie taką sytuację, oczywiście czysto hipote-
tycznie i oby nigdy do niej nie doszło: w trakcie działań bojo-
wych zatrzymywany przestępca doprowadza do sytuacji za-
kładniczej lub używa broni palnej wobec osób postronnych.   
Poziom adrenaliny wzrasta niewyobrażalnie, a każdy z funkcjo-
nariuszy musi zachować głowę i być świadomym tego co robi,  
a przede wszystkim prowadzić skuteczne działanie, bo odpo-
wiada za zdrowie i życie innych. Wiadomo, że liczy się każda 
nanosekunda. Nie ma czasu na dokładne planowanie. Brak 
możliwości podania konkretnych wytycznych. Taka sytuacja 
może przytłoczyć każdego? 
Taka sytuacja nie powinna przytłoczyć nas, czyli  tych, którzy 
wcześniej, honorowo podjęli się tak szczególnych zadań. Taką 
wagę ma właśnie wewnętrzna motywacja do poświęceń w co-
dziennej służbie i doskonaleniu taktyki. To nie jest tylko „przej-
ście kwalifikacji” i dostanie się do zespołu, ale świadomość tego, 
po co tu jestem? Albo chcemy wykonywać ten zawód, albo nie. 
A to się dzieje w pocie treningu, zaangażowaniu i doskonaleniu 
wykorzystywanej taktyki. Każdego dnia. Nie trudno sobie wy-
obrazić efekt, gdyby w takiej przykładowej sytuacji zabrakło choć 
kilku elementów tego wyszkolenia. Dlatego podkreślę, że aby 
być kontrterrorystą trzeba być ponadprzeciętnie zorientowanym 
na ten rodzaj służby. Nie dla pieniędzy i nie dla sławy, ani tym 
bardziej dla zaspokojenia własnego ego, ale po to, aby w razie 
takiej potrzeby, stanąć na wysokości zadania, a potem z dumą 
spojrzeć sobie w oczy. Duma i satysfakcja z pomocy lub uratowa-
nia innej osoby, warta jest tych poświęceń w codziennej służbie  
i docenienia wartości, jakie wnosi ona w nasz rozwój osobisty. 
Nie ma nic cenniejszego. Zachęcam do tego, aby o to powalczyć  
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z samym sobą.  Wiem, że to czasem najtrudniejsza walka, ale wie-
rzę w potencjał i szczere intencje każdej osoby, która podejmie 
rękawicę, składając swoją kandydaturę.
Mam zaszczyt dowodzić jednostką, w której jest potencjał. Ten po-
tencjał został wypracowany również przez moich poprzedników,  
którym składam należny im ukłon i podziękowania. Każdy kto tu 
trafia musi mieć świadomość stawianych wymagań. Bez ciągłego 
rozwoju, doskonalenia taktyki, bez pracy nad sobą, planu trenin-
gowego i niezłomnego uporu w dążeniu do perfekcji jednostka 
nie jest w stanie osiągnąć najwyższej gotowości. Jesteśmy tak sil-
ni, jak najsłabszy z nas. Muszą to rozumieć Ci, którzy zdecydują się 
kandydować. Inne myślenie nigdy nie doprowadzi do utworzenia, 
właściwie rozumianej, „kompanii braci”, co w strukturach jedno-
stek specjalnych na całym świecie jest świadectwem najwyższej 
siły,  wzajemnego zaufania,  lojalności i gotowości do poświęceń.  
To z kolei przekłada się na skuteczną i profesjonalną realizację na-
łożonych na zespół zadań, przy zachowaniu maksymalnych stan-
dardów bezpieczeństwa. Co oczywiste, zawsze pod przywódz-
twem dowódcy jako lidera, bez którego nie może istnieć zespół. 
Począwszy od zespołów bojowych, dowódców samodzielnych 
pododdziałów,  na  dowódcy Centralnego Pododdziału Kontrter-
rorystycznego  BOA skończywszy.

Jaki nie powinien być kandydat?
Na pewno nie powinien być pyszałkiem, karmiącym się własną 
pychą i szczycącym czynami, których sam nie dokonał. Nie znaj-
dziesz go też na portalach społecznościowych, gdzie umieszcza 
swoje „sweet-focie” ze służby. Nie myli odwagi z brawurą, a już 
na pewno nie z głupotą. Charakteryzuje go pokora. Żaden heros 
- bo ci to istoty ponadludzkie, a my tacy nie jesteśmy przecież. 
Choć podejmujemy się niebezpiecznych zadań, jesteśmy takimi 
samymi, normalnymi ludźmi jak pozostali policjanci. Oczywiście  
z czasem wiemy, jaka jest różnica w wyszkoleniu, dyscyplinie.  
Możemy zwracać się do siebie po imieniu, bez względu na stopień  
i stanowisko. Mamy inne, niż pozostałe służby, przywileje. Ale jak 

jest rozkaz, to nie ma żadnej dyskusji. I to jest ta specyfika naszej 
„elitarności”. Wiem, że mogę na nich liczyć zawsze,  bez względu 
na sytuację i czas. Jeśli będzie potrzeba, to stawią się do wykona-
nia zadania.

12 września 2020 roku, miałam przyjemność wspierać orga-
nizatorów i kadrę instruktorską - byłych żołnierzy JW. GROM 
- podczas VII edycji zawodów  GROM Challenge 2020 - Siła  
i Honor organizowanych w Ośrodku Szkolenia Poligonowego 
GROM w Czerwonym Borze. Zawody te mają na celu popu-
laryzację służb specjalnych RP. Ponad 25 kilometrowa trasa,  
w bardzo ciężkich warunkach terenowych. Ponad 60 eks-
tremalnych przeszkód do pokonania lub zadań do wyko-
nania, które są elementami selekcji do wojsk specjalnych.  
Morderczy wysiłek. Wśród uczestników byli również funkcjo-
nariusze Policji, w stronę których kieruję przy okazji wyrazy 
uznania i podziwu. Czy udział w tego rodzaju eventach to do-
bry sposób na sprawdzenie samego siebie przed złożeniem CV 
do jednostki? 

Niezawodność może zapewnić wyłącznie „specjalny” trening. 
Właściwe przygotowanie służb odpowiedzialnych za bezpie-
czeństwo to hektolitry wylanego potu. Dzień za dniem. W każdej 
możliwej sytuacji. Wszystko po to, aby w kluczowym momencie 
bezpośredniego zagrożenia - należycie i skutecznie reagować 
w realnych warunkach. To wymaga wszechstronności i stałego 
utrzymywania formy fizycznej na najwyższym poziomie. Zawsze 
warto sprawdzać swoje kwalifikacje i predyspozycje. Życie jest 
tak nieprzewidywalne, że w sytuacji krytycznej nie jesteśmy  
w stanie przewidzieć, jak się zachowamy, ani jak zareaguje nasz 
organizm. Dlatego, im ciężej na treningu, tym łatwiej w realnej 
sytuacji.   

Dziękuję za rozmowę.



  9

WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie jest wydawcą trzech czasopism o charakterze naukowym i zawodowym, 
będących forum wymiany poglądów specjalistów (naukowców i praktyków) z kraju i zagranicy z różnych 
dziedzin. Zapraszamy Państwa do publikacji na łamach periodyków artykułów naukowych, raportów z badań 
oraz innych opracowań dotyczących naukowej eksploracji problemów bezpieczeństwa, teorii i metodologii 
badań bezpieczeństwa, zarządzania bezpieczeństwem, cyberbezpieczeństwa, zwalczania terroryzmu  
i przestępczości zorganizowanej, kryminologii, kryminalistyki, kształtowania bezpiecznych przestrzeni, 
współpracy międzynarodowej w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, prawa, historii bezpieczeństwa 
wewnętrznego oraz nowoczesnych technologii dla bezpieczeństwa.

Czasopismo Internal Security (IS) jest półrocznikiem wydawanym przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie oraz 
jednym z nielicznych czasopism podejmujących tematykę z obszaru bezpieczeństwa wewnętrznego wydawa-
nych przez instytucję będącą Uczelnią podlegającą zarówno pod Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji jak i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W Internal Security  publikowane są artykuły naukowe, 
raporty z badań, materiały i dokumenty, dyskusje, glosy, recenzje i komentarze na temat orzeczeń sądowych 
dotyczących problemów ochrony prawa i porządku oraz ochrony życia ludzkiego, zdrowia i mienia publicz-
nego przed działaniami niezgodnymi z prawem, dotyczące naturalnych katastrof, incydentów technicznych, 
omówienia, a także inne opracowania z zakresu dyscypliny: nauki o bezpieczeństwie. Wszystkie nadesłane 
materiały korzystają z podwójnej anonimowej procedury recenzji. Nad profilem i poziomem pisma obok kole-
gium redakcyjnego czuwa rada naukowa złożona z przedstawicieli uznanych polskich i zagranicznych ośrodków 
akademickich. Ciągłe poszerzanie grona autorów oraz członków Rady Naukowej o osoby spoza granic nasze-
go kraju, daje wyraz rosnącego zainteresowania publikowanymi w periodykach materiałami oraz dążenia do 
jak najszerszego ich rozpowszechnienia, a tym samym włączenia w globalny obieg naukowy. Treści artykułów 
publikowane są w języku angielskim, natomiast streszczenia dodatkowo w języku polskim, rosyjskim i niemiec-
kim. Czasopismo jest indeksowane w licznych międzynarodowych bazach bibliograficznych. 
Artykuły należy przesłać korzystając ze strony internetowej czasopisma: https://internalsecurity.wspol.eu,  
zakładka: submit manuscript

INTERNAL SECURITY

Kwartalnik „Przegląd Policyjny” redagowany i wydawany przez Wyższą Szkołę Policji jest jedynym wydawnic-
twem o profilu naukowym, eksponującym w różnych aspektach, szeroko rozumianą działalność Policji.
„Przegląd Policyjny” jest najstarszym w Polsce czasopismem naukowym, wydawanym przez Policję i poświęco-
nym jej podstawowym problemom. Obecnie „Przegląd Policyjny” jest kwartalnikiem dwujęzycznym o profilu 
naukowym. Na jego łamach są zamieszczane teksty dotyczące organów bezpieczeństwa i porządku publiczne-
go, prawa  - zwłaszcza karnego materialnego i procesowego, ale także cywilnego  i gospodarczego, kryminologii, 
wiktymologii, taktyki i techniki kryminalistycznej, psychologii, nauk politycznych, historii najnowszej, historii 
służb policyjnych, problemów etyczno-moralnych związanych ze służbą, międzynarodowej współpracy policyj-
nej, organizacji  i zarządzania, informatyki. Misją czasopisma jest przede wszystkim publikowanie najistotniej-
szych, analitycznych i oryginalnych artykułów naukowych w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
prawa, kryminologii, wiktymologii, taktyki i techniki kryminalistycznej, psychologii, nauk politycznych, historii 
Policji, organizacji i zarządzania oraz informatyki. Periodyk ukazuje się w nakładzie 600 egzemplarzy i trafia 
systematycznie do bibliotek resortowych oraz szesnastu uczelnianych w kraju. Ponadto kwartalnik trafia m.in. 
do Ministerstwa Sprawiedliwości i Instytutu Pamięci Narodowej. Zapraszamy wszystkich autorów zaintereso-
wanych publikacją wyników swojej pracy naukowej do publikacji w naszym czasopiśmie naukowym zgodnie 
z tematyką czasopisma. W celu złożenia pracy do Redakcji prosimy o skorzystanie z elektronicznego systemu 
składania manuskryptów pod adresem: thepolicereview.wspol.eu/resources/html/cms/MYMANUSCRIPTS

PRZEGLĄD POLICYJNY

Kwartalnik ukazuje się od początku 2000 r. Powstał on z przekształcenia wydawanego dotąd „Policyjnego  
Biuletynu Szkoleniowego” adresowanego głównie do dydaktyków policyjnych. 
Pismo pełni funkcję typowego zawodowego periodyku. Jest zorientowane przede wszystkim na problemy 
związane z menadżerskim kierowaniem jednostkami policyjnymi oraz ustawowymi zadaniami Policji. Jednym 
z zewnętrznych przejawów tej linii redakcyjnej są, jak mniemamy odpowiadające potrzebom służby, działy: 
Moim zdaniem, Okiem prawnika,  Z doświadczeń jednostek terenowych, Policje świata, Policyjne Centrum 
Informacyjne i inne. Zespół redakcyjny „Policji. Kwartalnika Kadry Kierowniczej Policji” zabiega o teksty auto-
rów, którymi są policjanci pracujący w jednostkach terenowych Policji (policjanci praktycy), o zawarte w tych 
publikacjach ich doświadczenia zawodowe i spostrzeżenia. Mile widziane są również teksty autorów spoza 
Policji - np. pracowników innych służb lub reprezentantów środowiska naukowego, którzy zajmują się szeroko 
rozumianą problematyką bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jest to bowiem sposób, by prezentować 
różne spojrzenia na problemy służby, poszerzać perspektywy ich oglądu i umożliwiać prezentowanie różnych, 
często odmiennych stanowisk. Ponadto redakcja periodyku „Policja. Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji” ofe-
ruje możliwość odpłatnego zamieszczania ofert (reklam) instytucji, których działalność związana jest z działal-
nością Policji.

PERIODYK "POLICJA. KWARTALNIK KADRY KIEROWNICZEJ POLICJI"
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Uherský Brod miłośnikom Czech może kojarzyć się z pięknym miasteczkiem w południowo-wschodniej części kraju,  
o którym pierwsze pisemne wzmianki mówiły już w roku 1140. Wielbicie czeskiego piwa dodadzą zapewne, że od ponad 
120 lat działa tutaj browar Pivovar Uherský Brod. Pasjonaci broni palnej nazwę tę skojarzą jednak najprędzej z Czeskimi 
Zakładami Zbrojeniowymi (Česká Zbrojovka), producentem popularnych CZ-etek. Stąd właśnie pochodzą kolejne modele 
broni palnej krótkiej, które są użytkowane przez stołecznych stróżów prawa. To pistolety samopowtarzalne model CZ 75 
oraz model CZ 85. 

 ANNA MIESZKOWSKA

Broń zasilana jest amunicją 9x19 mm Parabellum. Debiut miała  
w 1975 roku na targach broni w Madrycie. Jego twórcą jest czeski 
konstruktor František Koucký. 

Na wstępie warto dowiedzieć się kilku rzeczy o ciekawej historii Czeskich Zakładów Zbrojeniowych…

Czeskie Zakłady Zbrojeniowe datują swój początek na 1936 rok i warto podkreślić fakt, że jest to producent broni, którego historia 
mocno dotknęła w kwestii wytyczenia trendów w produkcji swoich pistoletów, pistoletów maszynowych czy karabinów. Warto nad-
mienić, że Czeskie Zakłady Zbrojeniowe od samego początku były jednymi z najnowocześniejszych i najpotężniejszych na świecie,  
a w pierwszych latach produkcyjnych z powodzeniem poświęciły się bardzo wymagającej produkcji samolotowych karabinów maszy-
nowych. 

Trzeba podkreślić w myśl rozwijanego wątku historycznego fakt, że Česká Zbrojovka produkowała swoje wyroby zarówno dla III Rzeszy 
(przejęcie zakładów przez faszystowskie Niemcy po napaści na Czechosłowację), jak i dla członków późniejszego Układu Warszaw-
skiego, którego Czechosłowacja była członkiem od 1955 roku. Tu właśnie nastąpiło dostosowanie linii produkcyjnych do produkcji 
pistoletu maszynowego vz. 58 kal. 7,62 × 39 mm, który był konstrukcyjnie oryginalną czechosłowacką alternatywą dla radzieckiego 
Automatu Kałasznikowa. 

Po upadku bloku komunistycznego Česká Zbrojovka znalazła się w trudnym położeniu. Zniknął rynek dostaw broni wojskowej do 
państw Układu Warszawskiego. Czesi otworzyli się na rynek cywilny i zaczęli intensywnie rozwijać sport strzelecki. Pozwoliło to na 
dynamiczny rozwój fabryki CZ, co zaowocowało w późniejszym okresie mocnym wejściem na rynki USA i Ameryki Łacińskiej. Od 2011 
roku CZ dokonała przezbrojenia Armii Republiki Czeskiej, co dało początek seryjnej produkcji nowej generacji karabinów szturmowych 
CZ, pistoletów maszynowych i granatników. Obecnie broń i produkty Czeskiej Zbrojówki są dystrybuowane do 98 krajów na całym 
świecie, skupiając przy tym cztery grupy odbiorców, dla których są przeznaczone, tj. siły zbrojne, sport i hobby, polowanie, ochrona 
osobista.
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DO STOŁECZNEJ POLICJI

WYPOSAŻENIE

Zacznijmy od starszego brata w służbie KSP, czyli modelu CZ 75

W miarę wzrostu zainteresowania pistoletem CZ 75 na świecie, rozwijano jego konstrukcję, tech-
nologię i produkcję. W efekcie powstało wiele wersji i odmian tej broni palnej. Pistolet CZ 75  
w różnych jego wersjach jest używany przez wojsko i Policję, a także do celów sportowych. Jedną  
z wielu udanych wersji CZ 75 jest CZ 75 SP 01 Shadow, wyjątkowa broń zaprojektowana i wykonana  
z przeznaczeniem dla jednostek specjalnych oraz sił zbrojnych. Opisywana wersja z rodziny CZ 75 
jest coraz bardziej popularna wśród zawodników strzelectwa dynamicznego IPSC. Adam Tyc (czło-
nek Česká Zbrojovka), osiągnął tym pistoletem na zawodach IPSC tytuł mistrza świata (2005, 2008), 
mistrza Europy (2007), jest także zwycięzcą AustralAsian Games (2004, 2007).  

CZ 75 to pistolet 
samopowtarzalny, 
działający na zasadzie 
krótkiego odrzutu lufy 

Z UHERSKIEGO BRODU
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WYPOSAŻENIE

Jedną z wersji pistoletu CZ 75 jest jego wersja wojskowa, tj. CZ 85. Opisywany model przystosowany 
jest do użytkowania zarówno przez strzelców prawo, jak i leworęcznych. Wyposażono go w dodatko-
we skrzydełko bezpiecznika i dźwignię zwalniania zamka z prawej strony szkieletu broni. 

CZ 85 zasilana jest amunicją 9x19 mm Parabellum, a debiut miała w 1985 roku. Do polskiej poli-
cji broń ta została wprowadzona na początku lat 90-tych i dalej jest z powodzeniem użytkowana.  
Pojemność magazynka  - 15 naboi. Warto podkreślić, że CZ 85 używana była przez policjantów pod-
oddziałów antyterrorystycznych.

Młodszy brat CZ 75 w służbie KSP, czyli model CZ 85

Dzisiejsze pistolety CZ 75 to połączenie między słynną tradycją Czeskiej Zbrojówki a jej nowoczesną teraźniejszością. 

W swoim czasie mówiło się, że gdyby nie fakt, że CZ 75 pochodził zza żelaznej kurtyny, ta broń miałaby duże szanse na wygraną  
w amerykańskim konkursie pistoletowym, pokonując włoską Berettę. To także dużo mówi o klasie tego pistoletu. Obecnie stołeczna 
Policja systematycznie wycofuje opisywany przez nas model broni palnej krótkiej. 

Trzeba przyznać, że obecnie jest to broń mocno wyeksploatowana, brak jest części zamiennych, a sama konstrukcja jest 
już stosunkowo przestarzała. Niemniej jednak w czasach swojej świetności był to flagowy produkt czeskiego producen-
ta, który przeznaczył ten właśnie model broni na eksport. Nie dziwi więc zakup takich pistoletów dla polskich stróżów prawa  
w tamtym okresie. 

CZ 75 (pierwsza wersja)  
i CZ 85, chociaż lata 
świetności mają już za 
sobą,  miały swoje pięć 
minut na rynku strzelec-
twa bojowego i sporto-
wego oraz duży wkład 
i udział w zapewnieniu 
bezpieczeństwa stołecz-
nych policjantów.

CZ 75 SP 01 Shadow
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PORADNIK

Nie spuszczajmy jednak nosów na kwintę. Nie jest aż tak źle! Każ-
dy policjant może uzyskać zezwolenie na broń, mało tego, obecna 
struktura przepisów prawnych - w odniesieniu do ustawy o broni 
i amunicji (Dz.U. 1999 Nr 53 poz. 549) - jest dla nas w tym zakre-
sie całkiem życzliwa. Z tego artykułu dowiecie się, w jaki sposób 
policjanci, a także funkcjonariusze innych formacji uzbrojonych, 
mogą uzyskać zezwolenie na broń palną. 

Rozpocznijmy od krótkiej analizy art. 10 ustawy o broni i amunicji. 
W ust. 2 zapisano, że zezwolenie na broń wydaje się w szczegól-
ności w celach: ochrony osobistej, ochrony osób i mienia, łowiec-
kich, sportowych, rekonstrukcji historycznych, kolekcjonerskich, 
pamiątkowych i szkoleniowych. Zapis „w szczególności” oznacza, 
że w praktyce zezwolenie może być wydane również do innych 
celów niż wymienione w ustawie i nie jest to katalog zamknięty.

Dane statystyczne wskazują na stosunkowo małą ilość zezwoleń 
wydanych na broń do ochrony osobistej, co daje nikłe szanse 
na uzyskanie takiego zezwolenia. Chyba, że wykazane zostanie  
w sposób nie budzący wątpliwości „stałe, realne i ponadprze-
ciętne zagrożenie życia, zdrowia lub mienia”, o czym stanowi  
art. 10 ust. 3 pkt 1. 

Kolejną kategorią jest broń do ochrony osób i mienia, co w prak-
tyce oznacza, że pozwolenie wydaje się formacjom zajmującym 
się ochroną osób i mienia, czyli podmiotom potocznie zwanymi 
agencjami ochrony.
 
Broń do celów łowieckich wydawana jest członkom Polskiego 
Związku Łowieckiego, którzy uzyskali prawo do wykonywania po-
lowań, jak również osobom, które ukończyły szkoły średnie czy 
też studia o profilu leśnym oraz wykonują pracę w ramach dane-
go nadleśnictwa. W chwili obecnej, na podstawie takiego zezwo-
lenia, nie ma możliwości nabycia broni palnej krótkiej. 
Cel sportowy to łatwiejsza droga. Należy zostać członkiem sto-
warzyszenia o charakterze strzeleckim, uzyskać licencję i patent 
strzelecki oraz posiadać kwalifikacje sportowe. Gdy już uzyskamy 
takie zezwolenie, aby utrzymać wymienione kwalifikacje, będzie-

my zobowiązani do udziału w zawodach z każdego rodzaju broni, 
na które posiadamy zezwolenie. Jeżeli je utracimy, może zostać 
wszczęte postępowanie w celu cofnięcia wydanego nam zezwo-
lenia.

Przez broń do celów rekonstrukcji historycznych należy rozu-
mieć broń przystosowaną do strzelania wyłącznie amunicją ślepą  
- taka broń w naszym przypadku policjantowi lub innemu funk-
cjonariuszowi przyda się prawie wyłącznie wtedy, gdy należy on 
do grona miłośników historii, których pasją jest udział w insceni-
zacjach i rekonstrukcjach bitew. 

Broń do celów szkoleniowych. Po jednej z nowelizacji ustawy  
o broni i amunicji o zezwolenie na broń w tej kategorii mogą 
się starać podmioty prowadzące działalność szkoleniową. Rozu-
mieć należy przez to podmioty gospodarcze oraz inne podmio-
ty prowadzące działalność gospodarczą i szkoleniową. Mają one 
możliwość, zgodnie z ustawą, na dysponowanie bronią uznaną 
za szczególnie niebezpieczną, w tym strzelającą ogniem ciągłym. 
Pamiętać jednak należy, że broń szczególnie niebezpieczną należy 
przechowywać w magazynie uzbrojenia. 

Przejdźmy do najbardziej interesującej, z uwagi na możliwą dostępność zezwolenia, 
broni kolekcjonerskiej. Czy policjant może ją posiadać?

Oczywiście, że tak. Mało tego - ustawa wyłącza w tym przy-
padku uznaniowość organu. Wystarczy, że policjant lub inny  
funkcjonariusz formacji uzbrojonej posiadającej przydzieloną broń  
palną służbową, zostanie członkiem stowarzyszenia o charakterze  
kolekcjonerskim. 

Z uwagi na to, że funkcjonariusz ma przydzieloną broń palną służ-
bową i przechodzi profilaktyczne badania lekarskie, zwolniony 
jest również z badań lekarskich oraz egzaminu, które w przypadku 
osoby cywilnej stanowią znaczny wydatek. Art. 16. ust. 2 określa,  
że z urzędu z egzaminu zwolnieni są funkcjonariusze Policji,  
a także innych formacji podległych MSW czy MON.

BROŃ DLA POLICJANTA

Jak uzyskać prywatne pozwolenie?
Prowadząc zajęcia szkolenia strzeleckiego z policjantami wielokrotnie spotkałem się z pytaniem, co musi zrobić 
funkcjonariusz Policji, aby uzyskać pozwolenie na broń palną? Chęć doskonalenia swoich umiejętności w tym 
zakresie deklaruje wielu policjantów. Nasza rzeczywistość odbiega jednak od obrazu, jaki widzimy w amerykańskich 
filmach, gdzie policjanci bardzo często w wolnym czasie odwiedzają strzelnice i doskonalą przez długie godziny swoje 
umiejętności posługiwania się bronią palną. Uwarunkowania kulturowe i prawne powodują, że dostęp do broni palnej 
w Stanach Zjednoczonych jest łatwiejszy niż w naszym kraju. 

 HUBERT KOWALIK
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PORADNIK

Co to jest broń kolekcjonerska?

Do niedawna była to broń opracowana konstrukcyjnie przed  
rokiem 1945. W chwili obecnej, wg ustawy o broni i amunicji, jest 
to każdy rodzaj broni  - chociażby najnowszej konstrukcji. Zatem 
za broń kolekcjonerską uznaje się, zgodnie z art. 10 ust. 4, każdy 
rodzaj broni palnej, łącznie z pistoletami sygnałowymi. 

Jaka jest droga do uzyskania pozytywnej decyzji administracyjnej, którą musi 
przejść funkcjonariusz posiadający przydzieloną broń palną służbową?

Zacznijmy od tego, że o wydanie zezwolenia ubiegamy się jako 
„Jan Kowalski”, a nie jako „post. Jan Kowalski”. Postępujemy 
zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego i ustawą 
o broni i amunicji. Osoba z formacji uzbrojonej, chcąca uzyskać 
zezwolenie na posiadanie broni palnej w celach kolekcjonerskich, 
musi udokumentować członkostwo w stowarzyszeniu o charak-
terze kolekcjonerskim. Do wielu stowarzyszeń można zapisać się 
korespondencyjnie. Taką możliwość oferuje chociażby Polskie  
Stowarzyszenie Kolekcjonerów Broni Palnej i Strzelectwa Sporto-
wego przez stronę internetową www.pskbpiss.pl, czy też Nadwi-
ślańskie Towarzystwo Strzeleckie www.towarzystwostrzeleckie.
org. Listy stowarzyszeń strzeleckich bez większych problemów 
znajdziecie w internecie.

Pamiętać należy, że o przystąpieniu do stowarzyszenia mamy 
obowiązek niezwłocznie powiadomić naszego przełożonego  
(w przypadku policjantów pisemnym raportem). Nie jest wyma-
gana zgoda na przystąpienie do stowarzyszenia o charakterze 
krajowym.

Następnie dokonujemy wpłaty na rzecz urzędu miasta właści-
wego ze względu na siedzibę organu w kwocie 242 złotych*  
za przeprowadzenie postępowania administracyjnego. Dane z opła-
tami i numerami kont bankowych znajdują się na stronach inter-
netowych właściwych wydziałów postępowań administracyjnych  
poszczególnych Komend Wojewódzkich Policji.

Do podania o wydanie zezwolenia na określoną ilość broni pal-
nej w celach kolekcjonerskich załączamy dowód wpłaty. Bez do-
konania takiej opłaty postępowanie nie zostanie wszczęte. Do 
podania załączamy również zaświadczenie z komórki kadrowej 

jednostki, w której pełnimy służbę, że jesteśmy funkcjonariusza-
mi oraz potwierdzenie przydzielenia broni palnej wystawione 
przez przełożonego. I to wszystko. Podanie składamy za pomo-
cą listu poleconego lub osobiście na biuro podawcze właściwej 
Komendy Stołecznej/Wojewódzkiej Policji. Pozostaje nam ocze-
kiwanie, w trakcie którego odwiedzi nas dzielnicowy w celu spo-
rządzenia wywiadu środowiskowego. Postępowanie powinno się 
zakończyć w ciągu miesiąca. Może jednak zostać przedłużone, 
lecz powinniśmy być spokojni o jego wynik, gdyż ustawa o broni  
i amunicji nie daje organowi możliwości odmowy wydania  
takiego zezwolenia funkcjonariuszowi, który ma przydzieloną 
broń palną służbową i jest członkiem stowarzyszenia o charakte-
rze kolekcjonerskim.  Określenie w art. 10 " Właściwy organ Poli-
cji wydaje zezwolenie na broń..." oznacza, że osobie spełniającej 
wymogi właściwy organ nie może odmówić wydania takiego  
zezwolenia.

Zezwolenie zostaje wydane w formie decyzji administracyjnej, 
która nie posiada „terminu ważności”. Należy jednak pamiętać, 
aby przedłużać co rok nasze członkostwo w stowarzyszeniu.

Na podstawie owej decyzji składamy podanie o wydanie zaświad-
czenia uprawniającego do nabycia broni palnej, popularnie zwa-
nego „promesą”. Opłata za wydanie takiego zaświadczenia to 17 
złotych* za każde. Zaświadczenie jest bezterminowe. Szczęśliwy 
posiadacz zaświadczenia może udać się do sklepu z bronią i na 
jego podstawie, wraz z dowodem osobistym, dokonać zakupu 
wymarzonej jednostki broni. Może również zakupić amunicję do 
tejże jednostki.

Należy pamiętać, że nabytą broń należy zarejestrować w ciągu 
pięciu dni od daty jej nabycia, we właściwym ze względu na miej-
sce pobytu wydziale postępowań administracyjnych. Podczas 
pierwszej rejestracji otrzymamy legitymację posiadacza broni,  
na podstawie której będziemy mogli nabywać amunicję.

Należy także pamiętać, żeby przed nabyciem pierwszej jednostki 
broni zakupić szafę lub kasetkę do jej przechowywania. W tym 
przypadku dotyczą nas przepisy z zakresu przechowywania broni 
palnej. Będziemy musieli zakupić szafę w standardzie S1, co wiąże 
się z wydatkiem rzędu około 800 do 1000 zł.

Po zakończeniu drogi do uzyskania zezwolenia na posiadanie bro-
ni palnej, możemy zacząć naszą przygodę z samodoskonaleniem 
w zakresie jej poprawnego użytkowania. Pamiętajcie, że prze-
mieszczając się na strzelnicę, broń kolekcjonerską musimy prze-
nosić w stanie rozładowanym. 

Warto także rozważyć możliwość znalezienia w swojej okolicy 
sekcji strzeleckiej. Czasem nie mamy świadomości, ile się dzie-
je w naszym otoczeniu w środowisku strzeleckim. Na strzelnicy,  
w czasie prywatnym można naprawdę miło spędzić czas, pod-
nosić swoje kwalifikacje, zdobywać doświadczenie, a przy tym  
naprawdę dobrze się bawić. 

Ja życzę wszystkim zainteresowanym złapania strzeleckiego  
bakcyla, podobnie jak 25 lat temu miało to miejsce ze mną.

KOM. HUBERT KOWALIK
W służbie od 20 lat. Obecnie instruktor  
taktyki i technik interwencji oraz instruktor  
strzelań policyjnych w Wydziale Doskonalenia  
Zawodowego KSP.
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TRENING & ZDROWIE

Przypomnę, że trenując tym stylem, należy:
• kontrolować poprawne ułożenie ciała,
• wygenerować maksymalny skurcz izometryczne trenowa-

nych mięśni,
• oddychać w sposób biomechaniczny, tzn. wykonywać wy-

dech w kierunku przeciwnym do kierunku oddziaływania siły 
grawitacji. 

 
Poprawny sposób wykonywania ćwiczeń jest ważniejszy od sumy 
ciężaru z jakim trenujemy! 

Trenując poprawnie techniczne, zawsze należy przyjmować pro-
stą i stabilną postawę ciała, która jest neutralna dla kręgosłupa. 
Zachęcam Cię do lektury sierpniowego wydania magazynu SMP 
oraz odwiedzenia strony Internetowej, aby zapoznać się ze wska-
zówkami treningu kettlebell. Odwiedź także kanał YouTube sto-
łecznej Policji i zapoznaj się z przygotowanym dla Ciebie video 
instruktażowym. Decydując się na realizację poniższej propozycji 
ćwiczeń, wykonaj minimum dwa treningi z mniejszą masą kettli, 
aby uzyskać pełną kontrolę nad wykonywanym ruchem. Zakodo-
wanie w pamięci ruchowej poprawnego wzorca ruchu, jakim jest 
„wymach” inaczej „swing”, umożliwia realizację treningu o róż-
nym stopniu intensywności, który rozwinie wytrzymałość siłową 
mięśni.

Z definicji wytrzymałość jest „zdolnością organizmu do kontu-
nuowania długotrwałej pracy o określonej intensywności, bez 
obniżania efektywności działań i przy zachowaniu podwyższonej 
odporności na zmęczenie” (H. Sozański 1999r.) 

Innymi słowy, im dłużej jesteś w stanie wykonywać kontrolowany 
ruch, tym lepszą masz kondycję fizyczną (wytrzymałość). Dlatego 
trenując z dużą ilością powtórzeń, należy mieć świadomość, że 
im większe odczuwamy zmęczenie, tym mniejszą uwagę poświę-
camy jakości wykonywania ruchu. Tracimy nad nim kontrolę, wy-
konując „oszukane” i niepoprawne technicznie powtórzenia. Jest 
to karygodny błąd, który może powodować urazy lub kontuzje. 
Chcąc trenować w sposób bezpieczny warto pamiętać, aby każde 
powtórzenie w serii zawierało element synchronizacji wszystkich 
trzech komponentów, a więc: przyjęcia poprawnej postawy ciała, 
wytworzenia napięcia izometrycznego w mięśniach oraz wyko-
nania wydechu z zaangażowaniem mięśnia przepony. Stosując 
zmienne obciążenie, np. zwiększając masę jednego odważnika 

lub korzystając z dwóch ciężarów jednocześnie, wpływasz także 
na poprawę swojej koordynacji ruchowej oraz zwiększasz siłę 
funkcjonalną całego układu taśm mięśni, zaangażowanych w wy-
konanie ruchu. Oznacza to, że każda nowa wprowadzona „zmiana 
obciążenia” wymusza inną pracę całego ciała. Organizm na nowo 
adaptuje się do zwiększonego wysiłku mięśni oraz wyznaczonej 
objętości treningowej, dlatego decydując się na trening z dużymi 
ciężarami należy wcześniej opanować technikę z mniejszą masą 
odważników kulowych.

Objętość treningową stanowi suma wysiłku mięśni, z jakim  
wykonywany jest ruch – ćwiczenie
wzór: ilość serii x ilość powtórzeń x obciążenie
przykład: wykonanie 2 serii w ilości 20 powtórzeń z obciążeniem 
20 kg, wykazuje objętość treningową na poziomie 800 kg (tzn. 40 
razy został uniesiony ciężar o masie 20 kg). 

Dwukrotnie wykonując przedmiotowy trening na mniejszych 
ciężarach, zyskujesz czas, aby dopracować „detale” poprawnego 
wykonania ćwiczeń na bazie wymachu. Wykonywanie dużej ilości 
powtórzeń swingów przyspiesza pracę serca i płuc oraz potęguje 
odczucie poziomu zmęczenia. Trenując, aby poprawić swoją kon-
dycję fizyczną i wytrzymałość mięśni, należy kontrolować ruch  
i przerwać go, jeśli poprzez zmęczenie „kaleczysz technikę”. 

Prawidłowa pozycja podczas wykonywania swingów. Uzyskasz 
ją poprzez ustawienie stawów skokowych, kolanowych, bioder  
i obręczy barkowej w linii prostej. Utrzymując tak wyprostowa-
ną sylwetkę, wygeneruj maksymalne napięcie izometryczne  
mięśni czworogłowych ud, brzucha, pośladków oraz mięśni  
stabilizujących łopatki poprzez wykonanie retrakcji i depresji  
łopatek  - „przyklejając” je do ciała.  
Przykład wykonania poprawnej stabilizacji łopatek: unieś ręce 
przed klatkę piersiową i wykonaj ruch przypominający „łama-
nie gałązki”, kierując małe palce dłoni w stronę podłoża i kciuki 
ku górze, odczujesz napięcie izometryczne mięśni stabilizują-
cych łopatki, niezbędne do wykonywania prawidłowego ruchu  
wymachu. 

Wytrenowanie powyższych wskazówek, umożliwia wykonywanie 
dużej ilości powtórzeń (z jednym kettlem lub dwoma), adaptując 
organizm do wykonywania długotrwałego wysiłku, zwanego po-
tocznie kondycją fizyczną.

Trening wytrzymałości 
siłowej z kettlebells

Zaproponowany w tym artykule trening z dwoma odważnikami 
kulowymi przeznaczony jest dla osób, które doskonale opanowały 
technikę ćwiczeń metodą HARDSTYLE. 
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Wykonanie: 
Stań w lekkim rozkroku utrzymując ciężary na klatce piersiowej. Następnie ugnij delikatnie kolana, aby wykonać ruch „wybicia” ciężarów nad 
głowę.  W końcowej fazie ruchu napnij mięśnie ud, pośladków oraz brzucha z jednoczesnym wykonaniem wydechu. Zatrzymaj ruch ramion  
w momencie, gdy stawy łokciowe znajdą się w linii uszu. Pamiętaj, aby nie wypychać mocno kolan przed linię stóp.

Czas trwania 55 -60 min dla osób średnio zaawansowanych i zaawansowanych
Cel: wytrzymałość siłowaTRENING ROZGRZEWKA: czas trwania 10 minut

Ćwiczenie nr 1 
Nazwa: Wybicia Kettlebells nad głowę (z ang. Double Kettlebell Push Press) Czas trwania serii  - 60 sekund.  
Przerwa pomiędzy seriami 10 -20 sekund. Ilość serii: 3 

Double Push Press 
pozycja startowa

Double Push Press  
pozycja końcowa
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Ćwiczenie nr 3 
Nazwa: Jednostronne wymachy Kettlebell 
ze zmianą rąk
(z ang. Alternating Kettlebell Swing)
Czas trwania serii  - 60 sekund 
Przerwa pomiędzy seriami 10 -20 sekund 
Ilość serii: 3 

Wykonanie: 
Stań w lekkim rozkroku i skieruj palce stóp na zewnątrz. Utrzymując plecy proste, obniż po-
zycję ciała do przysiadu, aby złapać uchwyt odważnika kulowego znajdujący się w odległości  
ok. 30 cm przed linią stóp. Wykonując ruch wahadła, skieruj odważnik pomiędzy nogami w tył, 
a następnie wyprostuj sylwetkę z jednoczesnym przerzutem ciężaru do wolnej ręki. Zmieniaj 
ręce, gdy ciężar znajduje się przed klatką piersiową. Pilnuj, aby w trakcie ruchu uginać lekko 
kolana w fazie przemieszczania się odważnika pomiędzy udami w tył oraz prostuj sylwetkę  
z jednoczesnym napięciem mięśni czworogłowych ud, brzucha i mięśni pośladków. 

Ćwiczenie nr 4 
Nazwa: Jednostronny wymach Kettlebell  
z uniesieniem przedramienia 
(z ang. One Hand Kettlebell High Pull)
Czas trwania serii - 40 sekund 
Przerwa pomiędzy seriami 10 - 20 sekund 
Ilość serii: 4 (dwie serie na rękę)

Wykonanie: 
Stań w lekkim rozkroku i skieruj palce stóp na zewnątrz. Utrzymując plecy proste, obniż po-
zycję ciała do przysiadu, aby złapać uchwyt odważnika znajdujący się w odległości ok 30 cm 
przed linią stóp. Wykonując ruch wahadła, skieruj odważnik pomiędzy nogami w tył a następ-
nie wyprostuj sylwetkę z jednoczesnym uniesieniem przedramienia. Ruch wymachu przypo-
mina ruch uderzenia łokciem w tył.

Ćwiczenie nr 2 
Martwy zarzut Kettlebell na klatkę piersio-
wą z wyciśnięciem ciężaru nad głowę 
(z ang. One Hand Dead Clean & Press) 
Czas trwania serii  - 40 sekund 
Przerwa pomiędzy seriami 10 -20 sekund 
Ilość serii: 4 (dwie serie na rękę)

Wykonanie: 
Stań w lekkim rozkroku i skieruj palce stóp na zewnątrz. Trzymając jednorącz odważnik kulo-
wy znajdujący się pomiędzy stopami, obniż sylwetkę do momentu aż biodra znajdą się w linii 
kolan. Będąc w pozycji niskiego przysiadu wykonaj wyprost sylwetki z jednoczesnym zarzutem 
odważnika na klatkę piersiową. W końcowej fazie ruchu, tzn. będąc w pozycji zasadniczej na-
pnij mięśnie ud, pośladków oraz brzucha, aby rozpocząć ruch wyciśnięcia ciężaru nad głowę. 
Zatrzymaj ruch ręki w momencie, gdy łokieć znajdzie się przy uchu. 

Ćwiczenie nr 1 
Nazwa: Wymachy z kettlebells (z ang. Double Swing)
Ilość powtórzeń w serii  - 10, Ilość serii: 10 
Przerwa pomiędzy seriami 10 -30 sekund 

Wykonanie: 
Stań w lekkim rozkroku i skieruj palce stóp na zewnątrz. Utrzymując plecy proste, obniż pozycję ciała do przysiadu, aby złapać uchwyty ket-
tli znajdujące się w odległości ok. 30 cm przed linią stóp. Wykonując ruch wahadła, skieruj odważniki pomiędzy nogami w tył, a następnie  
wyprostuj sylwetkę z jednoczesnym uniesieniem ciężaru na wysokość klatki piersiowej. Wykonuj ruch wahadła, utrzymując plecy proste. Pilnuj, 
aby w trakcie ruchu uginać lekko kolana w fazie przemieszczania się kettli w tył oraz prostuj sylwetkę, gdy ciężary znajdą przed klatką piersiową. 

Czas trwania 35 -40 min
Cel: wytrzymałość siłowaTRENING ZASADNICZY

Double Swing 
pozycja startowa

Double Swing
pozycja końcowa
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Ćwiczenie nr 2
Nazwa: Wymachy kettlebells z uniesieniem przedramion (z ang. Double High Pull)
Ilość powtórzeń w serii  - 10, Ilość serii: 10 
Przerwa pomiędzy seriami 10 -30 sekund 

Wykonanie: 
Stań w lekkim rozkroku i skieruj palce stóp na zewnątrz. Utrzymując plecy wyprostowane i ciężary na klatce piersiowej, wykonaj ruch waha-
dła, kierując odważniki pomiędzy nogami w tył.  Uginaj lekko kolana w fazie przemieszczania się odważników pomiędzy udami oraz prostuj 
sylwetkę z jednoczesnym uniesieniem przedramion. Będąc w pozycji zasadniczej ,wykonaj wydech z zaangażowaniem mięśnia przepony. Ruch 
ramion jest podobny do ruchu „uderzenia” łokciem w tył.

Ćwiczenie nr 4 
Nazwa: wykonaj jednostronny wymach 
przed klatkę + wymach z uniesieniem 
przedramienia + zarzut na klatkę  
(z ang. One Hand Workout: Swing + High 
Pull + Clean)
Ilość powtórzeń w serii -30p 
Ilość serii: 10 
Przerwa pomiędzy seriami 10 -30 sekund 

Wykonanie: 
Połącz powyższe trzy ćwiczenia w jeden układ, pracując tylko jedną ręką. Przeliczaj jedno po-
wtórzenie jako mix naprzemiennie wykonywanych trzech ćwiczeń: wymachu przed klatkę  
+ wymachu z uniesieniem przedramienia oraz zarzutu ciężaru na klatkę piersiową.  Następnie 
po wykonaniu łącznie 30 powtórzeń prawą ręką, zrób krótką przerwę, odpoczywając 10 -30 
sekund i powtórz zadanie lewą ręką. Wykonaj łącznie 10 serii, aby zakończyć ćwiczenie z wyni-
kiem 300 powtórzeń wykonanych prawą ręką i 300 powtórzeń lewą ręką.

Wykonanie: 
Stań w lekkim rozkroku i skieruj palce stóp na zewnątrz. Utrzymując plecy wyprostowane i ciężary na klatce piersiowej, wykonaj ruch wa-
hadła, kierując odważniki pomiędzy nogami w tył.  Uginaj lekko kolana w fazie przemieszczania się odważników pomiędzy udami oraz  
prostuj sylwetkę z jednoczesnym zarzutem ciężarów na klatkę piersiową. Będąc w pozycji zasadniczej, wykonaj wydech z zaangażowaniem 
mięśnia przepony oraz napnij mięśnie czworogłowe ud i pośladków. 

Ćwiczenie nr 3
Nazwa: Zarzuty Kettlebells na klatkę piersiową(z ang. Double Clean)
Ilość powtórzeń w serii  - 10, Ilość serii: 10 
Przerwa pomiędzy seriami 10 -30 sekund

Double Clean
pozycja startowa

Double Clean
faza ruchu

Double High Pull 
faza ruchu

Double High Pull 
faza końcowa ruchu
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Ćwiczenie nr 1 
Nazwa: rozciąganie bocznej strony ciała w pozycji wiatraka (z ang. windmill)

Wykonanie: 
Stań w lekkim rozkroku i skieruj palce stóp w prawą stronę pod kątem 450. Unieś lewą rękę nad głowę z odważnikiem kulowym. Utrzymując  
nieruchomo lewe biodro nad lewym stawem skokowym, wykonaj boczny skłon tułowia w prawą stronę, aby oprzeć prawe przedramię  
na prawym kolanie. Utrzymaj skrajną pozycję wiatraka w czasie 30 sekund, aby rozciągnąć dolny odcinek pleców.  Następnie wolno wróć do 
pozycji stojącej. Wykonaj 2 serie na stronę.

Wykonanie: 
Przejdź do pozycji wypadu, zatrzymując kolano przedniej nogi nad stawem skokowym.  
Przesuń nogę zakroczną (tylną) jak najdalej, prostując nogę. Unieś lekki ciężar nad głowę. 
Utrzymaj skrajną pozycję rozciągania w czasie 30 sekund, a następnie zmień stronę. Wykonaj 
2 serie na nogę.

Wykonanie: 
Przejdź do pozycji rozkroku (szpagat poziomy), opierając dłonie na podłożu. Rozsuń maksymal-
nie stopy i unieś prawą rękę nad głowę, aby dodatkowo rozciągnąć mięśnie klatki piersiowej. 
Utrzymaj skrajną pozycję rozciągania w czasie 30 sekund, zmień rękę i utrzymaj ponownie 
pozycję w czasie 30 sekund. Wolno złącz nogi, wracając do pozycji zasadniczej. 

Wykonanie: 
Przejdź do pozycji rozkroku i wykonaj skłon tułowia. Utrzymaj skrajną pozycję rozciągania  
w czasie 30 sekund na nogę oraz podczas skłonu w przód. Wolno wróć do pozycji stojącej  
i zakończ ruch, pochylając głowę. Utrzymaj pozycję rozciągania mięśni szyi również w czasie 
30 sekund.

ALEKSANDRA MUSIELAK
Była sztangistka, trenowała podnoszenie ciężarów blisko sześć lat. 
Obecnie jest instruktorem i sędzią tej dyscypliny sportu. Specjalizuje się  
w treningu z wolnymi ciężarami oraz w ćwiczeniach z wykorzystaniem 
przyborów funkcjonalnych, tj.: sztangi, odważników kulowych, taśmy 
TRX, liny czy dysków sensomotorycznych. Jako fizjoterapeuta sporto-
wy i masażysta, kompleksowo przygotowuje swoich podopiecznych  
do podejmowania aktywności fizycznej, udzielając wsparcia w zakresie: 
treningu, zdrowego stylu życia i regeneracji powysiłkowej.

nasz ekspert Powyższą propozycję ćwiczeń rozciągających 
możesz wzbogacić, dodając własny zestaw 
ćwiczeń rozciągających. 

Program treningowy opracowała
Aleksandra Musielak,

trener przygotowania motorycznego 
Adrenaline FIT,

w ramach współpracy ze 
Stołecznym Magazynem Policyjnym

Ćwiczenie nr 3 
Nazwa: rozciąganie grupy przywodzicie-
li oraz mięśni klatki piersiowej w pozycji 
rozkroku

Ćwiczenie nr 2 
Nazwa: rozciąganie grupy kulszowo-  
goleniowej w pozycji wypadu z ciężarem 
nad głową

Ćwiczenie nr 4 
Nazwa: rozciąganie tylnej taśmy mięśnio-
wej w pozycji rozkroku oraz mięśni szyi

Czas trwania 10 min 
Utrzymaj skrajną pozycję prezentowanych ćwiczeń w czasie 30 sekundROZCIĄGANIE

Windmill 
pozycja startowa

Windmill 
pozycja końcowa
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W bieganiu jednym z najważniejszych elementów jest rozciągnie. Pomaga ono w uniknięciu kontuzji  
i poprawia technikę biegową. „Kiedy się śpieszysz do pracy, twój czas jest ograniczony, lepiej pobiegaj 
mniej kilometrów, a kilka minut zostaw na stretching” – te słowa padają z ust niemal każdego trenera  
i zawodnika, warto je zapamiętać. Sumienne podejście do rozciągania spowoduje, że będziesz efektywniej 
i szybciej biegać. Wystarczy tylko wygospodarować kilka minut na parę ćwiczeń, by zrealizować 
treningowy plan, który poprawi funkcjonalność mięśni i stawów. Zadania te można wykonywać bez 
użycia sprzętu po każdym biegu zarówno w domu, jak i w terenie.

Nie  zapominaj o rozciąganiu! 

Rozciąganie mięśni goleni 

Gdy jesteś w terenie, to oprzyj ramiona na 
barierce, ławce lub innej przeszkodzie. Trzymaj 
jedną nogę ugiętą, a drugą wyprostowaną na 
całej stopie i napieraj na przeszkodę. Kiedy 
jednak zdecydowałeś się na rozciąganie w domu, 
to wykorzystaj krzesło lub kanapę. Pamiętaj, 
aby nie odrywać pięty nogi wyprostowanej od 
podłoża. Wytrzymaj ok. 20 sekund na każdą 
nogę.

Rozciąganie mięśnia 
czworogłowego uda

Wyprostuj się, dociągnij piętę do pośladka, 
trzymaj kolana blisko siebie. Ćwiczenie wykonuj 
przez 15-20 sekund. Dla utrzymania równowagi 
można podtrzymać się np.: drzewa, barierki, 
ściany. Aby zwiększyć efekt rozciągania, złap się 
za kostkę przeciwnej nogi. 

Rozciąganie pasma 
tylnego nóg i pośladka

Nogę załóż na podwyższenie (np. barierkę, 
krzesło) najlepiej na wysokość bioder bądź 
wyżej. Pamiętaj, aby noga była oparta na 
śródstopiu. Zwracaj również uwagę, aby druga 
noga była wyprostowana w stawie kolanowym, 
a kąt między nogami lekko rozwarty. Następnie 
staraj się lekko pochylić w stronę założonej nogi. 
Pamiętaj o prostych plecach.

Wypad w przód na 
mięśnie czworogłowe 

oraz kulszowo-goleniowe

Rozciąganie mięśnia 
dwugłowego uda

Trzymaj się jedną ręką barierki lub innej 
przeszkody i jednocześnie przyciągnij do klatki 
piersiowej kolano. Napnij brzuch i spróbuj w 
tej pozycji wytrzymać około 25-30 sekund na 
każdą nogę. Jeśli umiesz utrzymać równowagę 
podczas tego ćwiczenia, spróbuj je wykonać bez 
podparcia.

Przedstawione rozciągnie statyczne jest 
dobrym ćwiczeniem po wykonanym 
treningu. Owszem, można również wykonać 
je przed treningiem, jednakże będzie 
to rozciąganie tzw. dynamiczne, które 
przygotowuje mięśnie do wzmożonego 
treningu. Wtedy zestaw ćwiczeń będzie 
wyglądał inaczej.

Najważniejsze, aby wyrobić w sobie nawyk 
rozciągania się, wtedy będziemy mieli 
większą radość z biegania bez kontuzji.

Artykuł ze zdjęciami w pełnej rozdzielczości
znajdziecie na stronie internetowej SMP.

SKUTECZNE FORMY ROZCIĄGANIA MIĘŚNI

Zwróć uwagę, aby twoja noga z tyłu była 
wyprostowana do poziomu twojego 
wytrenowania. Kolano nogi wykrocznej 
nie powinno wyprzedzać stopy, ramiona 
trzymaj na biodrach, a tułów w miarę 
możliwości wyprostowany. Nie jest wskazane 
tzw. „pompowanie”, po prostu utrzymuj 
przedstawioną sylwetkę. Ćwiczenie wykonujemy 
2 razy po15-20 sekund na każdą nogę.

Stretching (ang. rozciąganie) – zestaw 
ćwiczeń fizycznych polegającyna rozciąganiu 
mięśni w celu ich uelastycznienia,  
a także poprawieniu ukrwienia układu 
motorycznego i spowodowanie jego 
rozruszania. Używany jest również jako 
powszechna, ale zaawansowana, forma 
rehabilitacji. (Wikipedia)
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Dniówka, zmiana popołudniowa, nocka
- jak radzić sobie ze zdrowym i regularnym posiłkiem w czasie służby?

W przypadku służby jednozmianowej problem z dietą i godzinami jedzenia posiłku raczej nie występuje. Nie każdy jednak ma 
możliwość pracy na jedną zmianę. Często w nasz harmonogram dnia wkracza druga i trzecia zmiana. Czy da się zdrowo i rozsądnie 
odżywiać w czasie zmiennej służby? Na pewno zadanie nie należy do łatwych, lecz przestrzeganie pewnych warunków i zasad od-
żywiania ułatwi nam osiągnąć chociaż minimalny cel zdrowego odżywiania.

Policjanci, pracujący w systemie zmianowym, często odżywia-
ją się nieregularnie, ich organizm poddawany jest wszelkiego  
rodzaju obciążeniom zdrowotnym. Zmiana nocna jest wyjątkowo 
trudna dla organizmu. Organizm źle toleruje, np. glukozę  - w cią-
gu nocy powoduje to zmęczenie, choroby układu pokarmowego  
i zmniejsza zdolność do wysiłku, prowadząc do bezsenności.  
Organizmu nie da się oszukać. Nasz rytm biologiczny pracuje cią-
gle tak samo. To znaczy, że ma takie same wymagania w ciągu dnia  
i nocy. Aby nie doprowadzić do nadmiernego wyczerpania i zmę-
czenia organizmu musimy sami zadbać o odpowiednie wspar-
cie. Pomoże nam rozsądny rozkład posiłków. Jedzenie musi być 
wartościowe i zapewnić odpowiednią dawkę energii. Posiłki do 

służby postaraj się przygotować dzień wcześniej, jeśli rano masz 
problem ze zorganizowaniem się. Przygotowywanie samemu  
posiłku do służby wiąże się z dużą oszczędnością. Za jeden posiłek 
w restauracji możesz zapłacić więcej niż twój własny całodnio-
wy plan żywieniowy. Kolejnym plusem samoorganizowania tego,  
co jesz, jest fakt, że ty decydujesz o składnikach, ich jakości   
i smaku. Jednak jeśli nie gospodarujesz zbyt dużą ilością czasu 
na przygotowanie służbowego menu  - skorzystaj z gotowej oferty 
cateringowej, tzw. pudełkowej. Na rynku istnieje sporo firm zaj-
mujących się pudełkowym żywieniem  - tam również istnieje wie-
le możliwości, jeśli chodzi o kaloryczność i rodzaj diety.

• Ranna i popołudniowa zmiana
Zachowanie zasad i rytmu jest prostsze. Przede wszystkim,  
zanim rozpoczniesz służbę, zjedz posiłek pełnowartościowy jesz-
cze w domu. Mimo, że po przebudzeniu możesz nie odczuwać 
dużego głodu, pamiętaj o wsparciu energetycznym dla twojego 
organizmu na cały dzień. Nie ma jasno sprecyzowanej godzi-
ny spożycia pierwszego śniadania. Ważne by planować obfitsze 
posiłki, jeśli wykonujesz fizyczną pracę lub trenujesz. W tym 
układzie należy kierować się zasadą przerw między posiłkami,  
a mianowicie:

 5 posiłków  –  3 do 4 godzin przerwy

6 posiłków  –  2,5 -3 godziny przerwy

Kolejnym ważnym aspektem jest kaloryczność posiłków. Jest to 
indywidualna sprawa, każdy z nas jest inny i wykonuje inny rodzaj 
pracy czy treningu. Ogólnie przyjęto zasadę spożywania posiłku  
o większej kaloryczności na śniadanie i w czasie wykonywania 
pracy. Najlepiej, aby śniadanie składało się z węglowodanów 
złożonych oraz białka. Nie zapomnij o błonniku, który rów-
nież powinien zagościć na stole. Drugie śniadanie przeważnie 
cechuje się mniejszą kalorycznością od pierwszego. Dobrym 
wyborem będzie mleczny produkt, który jest bogaty w białko  
i wapń. Znakomitym rozwiązaniem będzie kubek kefiru, jogurtu 
lub maślanki. Pamiętajcie, że nawet przy bardzo intensywnej pra-
cy, możecie go bez problemu wypić.

• Nocna zmiana
W tym przypadku, jeśli chodzi o rozłożenie posiłków w służbie, 
zaczynają się przysłowiowe „schody”. Zapotrzebowanie energe-
tyczne osoby pracującej w nocy jest tak samo duże, jak osoby, 
która pracuje na pierwszej i drugiej zmianie. Często zapomina-
my o jedzeniu „na nocce”, a to duży błąd. Nie należy rezygnować  
z jedzenia w nocy, musi być ono tak samo pełnowartościo-
we, jak w ciągu dnia. Przerwy pomiędzy posiłkami tak samo 
powinny wyglądać, jak w przypadku pierwszej zmiany. Przed 
rozpoczęciem służby zjedz pełnowartościowy ciepły posiłek. 
Odżywianie w nocy nie powinno zawierać dużej ilości białka  
i tłuszczów. Nocą organizm musiałby więcej energii poświęcić na 
ich strawienie. Dlatego w porze nocnej sprawdzają się koktajle, 
które nie obciążają żołądka. Nasuwa się pytanie: czy jeść posiłek 
przed snem po zmianie nocnej? Czy trzymać się zasady pierwszej 
i drugiej zmiany? A więc, gdy wrócisz do domu zjedz mały i lekki 
posiłek, najlepiej ciepły, zanim położysz się spać. Pamiętaj, że sen 
odgrywa bardzo ważną rolę w naszym funkcjonowaniu. Niewysy-
pianie się może prowadzić do otyłości i wielu chorób. Pozwól, aby 
twoje ciało się zregenerowało, a po przebudzeniu będziesz miał 
jeszcze sporo energii na resztę dnia. 
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Żywienie w pracy nocnej, powinno wyglądać podobnie,  jak w ciągu dnia:

• W nocy także należy zjeść posiłek, niezależnie od tego, czy 
jest to 2 czy 3 w nocy. Najlepiej, aby były to dwa lekkie po-
siłki, które zawierają: warzywa, węglowodany złożone np. 
pieczywo razowe, kasze, makarony razowe, płatki zbożowe; 
białko - chudy lub półtłusty nabiał, mięso lub wędliny dro-
biowe, ryby oraz dodatek tłuszczów: oleje roślinne, orzechy, 
pestki, nasiona. Warto, aby posiłek nocny zawierał więcej 
białka, które zwiększa uczucie sytości, poprawia koncentra-
cje i redukuje senność.

• Posiłki powinny być lekkostrawne. Należy unikać potraw 
ciężkich, tłustych i długo zalegających w żołądku. Żołądek  
w nocy pracuje wolniej, dlatego warto odciążyć go od sma-
żonych i ciężkich posiłków.

• W ciągu dnia warto spożyć 3 główne i 2 mniejsze posiłki.

• Ostatni posiłek należy spożyć 2-3 godziny przed snem, aby 
nie obciążać układu pokarmowego kolejną pracą podczas 
snu w dzień.

• Posiłki powinny być pełnowartościowe, które dadzą uczucie 
sytości i moc do działania.

• Nie zaleca się spożywania słodyczy w nocy, gdyż dają one tyl-
ko chwilowe uczucie energii, która zaraz spadnie, potęgując 
zmęczenie i senność. Dodatkowo duża ilość cukrów prostych 
i tłuszczów, powoduje, że zwolnione tempo trawienia w przy-
szłości negatywnie wpłynie na naszą masę ciała.

• Pracując w nocy należy pamiętać o odpowiednim nawodnie-
niu i regularnym piciu wody mineralnej lub herbaty. W nocy 
należy unikać nadmiernej ilości kawy i napojów energetyzu-
jących  - to działanie tylko chwilowe.

Przykładowe menu na nocną zmianę:
Pieczona pierś z kurczaka z kaszą i surówką  

lub bukietem warzyw ( kalafior, marchew, brokuł)

• godz. 21.30 - przekąska przed pracą  - kanapka z pieczy-
wa razowego z wędliną drobiową, sałatą i pomidorem 

• godz. 01.00 - posiłek w pracy - makaron razowy z pieczo-
ną rybą i warzywami 

• godz. 04.00 - II posiłek w pracy - twarożek z rzodkiew-
ką, szczypiorkiem, bułka grahamka i słupki papryki 

• godz. 07.00 - powrót z pracy i sen

Kluczem do sukcesu utrzymania prawidłowego odżywiania są nasze chęci i wytrwałość w postanowieniu. Wbrew pozorom, częste 
jedzenie posiłków 5-6 razy dziennie w małych porcjach, jest bardziej korzystne dla utrzymania prawidłowej wagi niż długie przerwy, 
głodzenie się. W przypadku, gdy służba nie pozwoli Ci na odpowiednie przerwy, zjedz minimum 5 posiłków.

Najważniejsze wskazówki:
• Zjedz zdrowy posiłek przed pełnioną służbą, nigdy nie 

wiesz, co cię czeka, a rozpoczęcie zadań na przysłowio-
wym głodzie, może okazać się niewydajne.

• Zadbaj o sen. Śpij minimum 7 godzin.
• Nie rób dużych przerw w czasie spożywania posiłków. Nie 

powinny być dłuższe niż 4 godziny. Nie ma wymówek.  
Nawet banan lub zdrowa kanapka może Cię "uratować", 
kiedy nie masz za wiele czasu.

• Pij dużo płynów, przede wszystkim wody około 1,5-3 litry  
w zależności od pory roku, płci i zapotrzebowania  
organizmu.

• Staraj się zjeść ostatni posiłek minimum 2 godziny przed 
snem.



Ten pojazd to prawdziwa forteca na kołach. Ma 3,5 m wysokości, 
9,5 m długości i waży 26 ton! Pojazd posiada układ napędowy 
6x6. Opony mają wkładki masywowe. Nawet na podziurawionych 
można przejechać jeszcze 50 km. Kabina od zewnątrz została po-
kryta metalowymi blachami o grubości 4 mm. Pancerne szyby 
kabiny chronione są dodatkowo przez metalowe kraty. 

Kabina została wyposażona w system filtrowentylacji, zapew-
niający dostarczenie do uszczelnionego wnętrza oczyszczone-
go powietrza oraz wytwarzanie nadciśnienia wewnątrz kabiny. 
To rozwiązanie ma na celu zabezpieczenie przed dostaniem się 
do wnętrza skażonego powietrza. Dołączony filtropochłaniacz 
oczyszcza powietrze ze skażeń chemicznych, promieniotwórczych 
i biologicznych. Wszystkie szyby zastosowane w kabinie posiadają 
na stronie wewnętrznej warstwę zabezpieczającą. Sama kabina 
serii R zapewnia kierowcy miejsce pracy o komforcie identycz-
nym, jak w przypadku samochodów cywilnych. Zestaw specjali-
stycznych elementów znajduje się po stronie pasażera. To z tego 
miejsca steruje się zabudową, uruchamiając armatki wodne czy 
też opuszczając pług. Panel dowódcy i ekran w kabinie kierow-
cy zapewniają bieżące monitorowanie między innymi poziomów 
wody, poziomu paliwa w zbiorniku silnika napędu pompy, ciśnie-
nia i temperatury oleju silnika napędu pompy, obrotów silnika 
napędu pompy i licznika motogodzin.

Podwozie Tajfuna III zostało dodatkowo osłonięte od dołu blachą 
aluminiową grubości 2mm w celu zabezpieczenia elementów 
podwozia przed ewentualnym uszkodzeniem.
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„Tajfun III” to opancerzony samochód ciężarowy, opracowany na bazie Scanii R420. Został zabudowany przez firmę 
Wawrzaszek ISS i jest wykorzystywany przez Policję jako miotacz wody. Stanowi wyposażenie Oddziałów Prewencji Policji 
(OPP), między innymi z Warszawy, Gdańska, Katowic, Łodzi i Poznania. Pojazd posiada jednomodułową, dwudrzwiową 
kabinę mieszczącą trzyosobową załogę, którą stanowią dowódca armatki wodnej, operator działek wodnych i kamer oraz 
kierowca.
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ZAWODNIK WAGI CIĘŻKIEJ

MOTORYZACJA
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Pojazd wyposażony jest także w tarcze ochronne, które znajdują 
się po jego obu stronach. Mogą być wykorzystywane jako osłony 
dla pododdziałów pieszych, przemieszczających się wraz z mio-
taczem.

Zabudowę specjalną stanowi zbiornik na wodę o pojemności 
9000 litrów. Samochód został wyposażony w dwa działka: działko 
górne z dyszą o średnicy 35 mm o wydajności 3100 l/min, działko 
przednie 20-milimetrowe o wydajności 1000 l/min. Precyzyjne 
pozycjonowanie działek zapewniają monitory aktualnej pozycji 
działka. Są zainstalowane niezależnie dla działka górnego i działka 
przedniego.

Samochód posiada także zbiornik na żel pieprzowy, który doda-
je się do wody. U osób, które zostały polane taką substancją po-
woduje silne łzawienie oczu. W aucie znajduje się również spory 
zapas barwnika, który po zmieszaniu z wodą pozwala na bardziej 
skuteczne oznaczanie agresywnych osób, które znalazły się w za-
sięgu armatek wodnych. To z kolei ułatwia ich późniejszą identy-
fikację. Działko górne w ciągu minuty wyrzuca 3 tys. litrów wody. 
Jego zasięg wynosi 100 m. Zamontowany z przodu lemiesz służy 
do usuwania leżących na torze jazdy przeszkód, uniemożliwiając 
przedostanie się ich pod pojazd.

„Tajfun III” może być wykorzystywany między innymi podczas 
zabezpieczania meczów piłkarskich, innych imprez masowych  
o podwyższonym ryzyku i demonstracji, w czasie których docho-
dzi do zakłócenia porządku publicznego. Siła strumienia wody 
wyrzucanej przez jego armatki pozwala na ostudzenie tempera-
mentu najbardziej agresywnych osób.

Pojazd wyposażony został także w system monitoringu, 
umożliwiający bieżące śledzenie przebiegu akcji, zarówno 
przed nim, jak i z tyłu. Składa się on z trzech kolorowych kamer: 

• pierwsza z nich to kamera (obrotowa), która  
została zainstalowana w przedniej części kabiny kierow-
cy, dzięki czemu zapewnia śledzenie przebiegu zajścia; 

• druga kamera, zainstalowana została w tylnej  
klapie, umożliwiając śledzenie otoczenia podczas cofania; 

• kamera trzecia umieszczona na działku górnym umożliwia 
śledzenie i kierowanie strumieniem miotanej substancji.

OGŁOSZENIE
Oddział Prewencji Policji w Warszawie poszukuje kandydatów 
(policjantki i policjantów) do pracy na stanowiskach: 

• policjant kompanii prewencji
• referent kompanii prewencji

Wymagania: 
dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność  
w kontaktach z obywatelami, przeszkolenie z zakresu technik 
interwencji.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Zespołem Kadr i Kontroli 
Oddziału Prewencji Policji w Warszawie pod nr telefonu: 
22 603-44-33, resort. 72 344-33.



Długość pojazdu:
Szerokość pojazdu z lusterkami: 
Wysokość pojazdu: 
Rozstaw osi techniczny: 
Prześwit pod osią przód: 
Prześwit pod osią tył: 
Kąt natarcia:
Kąt zejścia: 

9520 mm
2600 mm
3490 mm
3805 mm
310 mm
330 mm
300

250

• z przodu kabiny znajduje się podnoszony lemiesz, a nad nim działko 
wodne

• z przodu, na bokach i z tyłu pojazdu zamontowano dysze obronne
• pod pojazdem zamontowano system zraszaczy podwoziowych
• na dachu zamontowano działko oraz zraszacze chroniące górną część 

pojazdu
• Tajfun III posiada także zraszacz chroniący przestrzeń pomiędzy  

kabiną a tylną zabudową
• na bokach pojazdu zamontowane są rozkładane, ażurowe osłony
• w tylnej części zamontowana jest kamera do obserwacji przestrzeni  

za pojazdem
• wszystkie koła posiadają wkładki masywowe, umożliwiające jazdę  

z przebitymi oponami

TAJFUN IIIPODSTAWOWE PARAMETRY

WYPOSAŻENIE SPECJALNE, CZYLI FORTECA NA KOŁACH


