
IS
S

N
 1731-4550

magazyn.policja.waw.pl          grudzień 2020

KABURY NA BROŃ KRÓTKĄ
PO  PIERWSZE  BEZPIECZEŃSTWO

SKUTECZNA WALKA SŁOWEM

WERBALNE JUDO



2  

W NUMERZE

Stołeczny Magazyn Policyjny - miesięcznik, ISSN 1731-4550. Nakład: 1500 egezemplarzy. Adres redakcji: ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa,  

e-mail: redakcja@ksp.policja.gov.pl , Telefon: 47 72 603-38-40; 47 72 603-38-41.  Druk: TOP DRUK sp. z o.o, sp.k. ul. Nowogrodzka 151A, 18-400 Łomża. 

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania, zmiany tytułów i opracowania redakcyjnego tekstów przyjętych do druku. Za treść zamieszczanych ogłoszeń 

redakcja nie odpowiada. Miesięcznik rozprowadzany jest bezpłatnie w policyjnej dystrybucji wewnętrznej.

Znajdziesz nas na:

Redaktor naczelny: Mariusz Mrozek
Z-ca redaktora naczelnego: Ewelina Kucharska
Sekretarz redakcji: Anna Mieszkowska
Studio graficzne: Karina Pohoska
Okładka: Piotr Świstak

Zespół i współpracownicy:
Gabriela Putyra
Edyta Adamus
Monika Nawrat
Ewa Kacprzyk
Barbara Jamrozik

Fotografowie: 
Piotr Świstak
Rafał Rutkowski
Jarosław Florczak
Krzysztof Chwała
Marek Szałajski
Rafał Retmaniak

W listopadzie najwięcej "lajków" na naszym służbowym 
Instagramie zdobyło zdjęcie policjanta Oddziału Prewencji 
Policji w Warszawie. Siła spokoju, opanowanie i profesjonalizm  
w działaniu to przymioty funkcjonariuszy tej formacji.

GRUDZIEŃ 2020

REDAKCJA

16  OBRONA PRZEWODNIKA CZY AGRESJA?
JEDNOSTKI SPECJALNE

magazyn.policja.waw.pl

FOTO MIESIĄCA

instagram.com/policja_ksp

twitter.com/Policja_KSP

facebook.com/komendastolecznapolicji

youtube.com/c/PolicjaWarszawaKSP

TRENING & ZDROWIE
19  TRENING NA KWARANTANNĘ cz. 2

8  DODATKOWY URLOP WYPOCZYNKOWY 
     DLA PRACOWNIKÓW LABORATORIÓW 
     KRYMINALISTYCZNYCH

PRAWO I PROCEDURY

AKTUALNOŚCI
3  KSIĄDZ JÓZEF - AUTORYTET MORALNY
4  MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW CZŁOWIEKA
5  DUET MA MOC!

WYPOSAŻENIE
22  KABURY NA BROŃ KRÓTKĄ

fo
to

: P
io

tr
 Ś

w
ist

ak

instagram.com/policja_ksp

PORADNIK
10  WERBALNE JUDO
12  KWARANTANNA LUB IZOLACJA DOMOWA?
13  WYPALENIE ZAWODOWE
15  HIPOTERMIA

OGŁOSZENIE

Komisariat Kolejowy Policji w Warszawie poszukuje chętnych 
do pełnienia służby na stanowiskach:

• technik kryminalistyki (grupa V),
• detektyw Wydziału Kryminalnego (grupa V).

Osoby zainteresowane zatrudnieniem na powyższych 
stanowiskach szczegółowe informacje mogą uzyskać pod 
numerami telefonów: 47 72 374 55,  47 72 378 95.

• asystent Zespołu Wykroczeń (grupa V),
• referent/policjant Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego,
• referent/policjant Referatu Wywiadowczego.

Osoby zainteresowane zatrudnieniem na powyższych 
stanowiskach szczegółowe informacje mogą uzyskać pod 
numerem telefonu: 47 72 330 19.  

Komisariat Kolejowy Policji w Warszawie  
Al. Jerozolimskie 54
00-024 Warszawa
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W Komendzie Stołecznej Policji odbyła się skromna, z uwagi na stan epidemii, ale zarazem wyjątkowa  
uroczystość. Po 30 latach posługi na rzecz środowiska medycznego i policyjnego odszedł na emeryturę wspa-
niały duszpasterz, ks. Józef Jachimczak. Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej podziękował  
księdzu za wieloletnie wspieranie policjantów w ich codziennej i trudnej służbie.
Wyjątkowe okoliczności związane z pandemią SARS-CoV-2 unie-
możliwiły pożegnanie w większym gronie odchodzącego na eme-
ryturę kapelana stołecznej Policji, ks. Józefa Jachimczaka. Skrom-
na uroczystość odbyła się w gabinecie Komendanta Stołecznego 
Policji.

Nadinsp. Paweł Dobrodziej, w imieniu wszystkich policjantów  
i pracowników, podziękował księdzu Józefowi za wieloletnią po-
sługę duszpasterską, duchowe wsparcie, wielkie serce i życzli-
wość.Życzył dużo zdrowia i odpoczynku na zasłużonej emerytu-
rze.

Ks. Józef Jachimczak urodził się 27 marca 1933 r. w Słomirogu, 
w diecezji krakowskiej, wychowywał się w rodzinie katolickiej. 
We wrześniu 1951 r. wstąpił do Zgromadzenia Księży Misjonarzy 
św. Wincentego a Paulo. Święcenia kapłańskie przyjął w maju  
1958 r. z rąk ks. abp Eugeniusza Baziaka. W najbliższej rodzinie 
stołecznego kapelana było jeszcze dwóch kapłanów – misjona-
rzy. Jednym z nich był ks. Michał Jachimczak, który jest kandy-
datem na ołtarze w gronie męczenników okresu II wojny świa-
towej. Został on zabity śmiercionośnym zastrzykiem w obozie 
koncentracyjnym w Dachau, 30 stycznia 1941 r. Po otrzymaniu 
święceń kapłańskich ks. Józef pracował do 1961 r. jako katecheta  
w Bydgoszczy, a następnie do 1969 r. w Krakowie na Kleparzu.  
W 1969 r. rozpoczął posługę kapłańską jako duszpasterz  
akademicki: najpierw w Warszawie w parafii Świętego Krzyża,  
a od 1979 do 1984 r. w Krakowie, w parafii Najświętszej Maryi 
Panny z Lourdes.

W latach 1984-1993 był proboszczem w warszawskiej parafii pod 
wezwaniem św. Krzyża, w której 2 maja 1991 r. ks. Józef Jachim-
czak odprawił, na prośbę ówczesnego Komendanta Stołeczne-
go Policji, mszę św. za pomordowanych policjantów w Katyniu 
i Miednoje. Kolejnym etapem w posłudze kapłańskiej ks. Józefa 
była funkcja kapelana: na początku wspierał środowisko służby 
zdrowia, następnie policjantów i pracowników stołecznej Policji. 
Ksiądz Józef Jachimczak był kapelanem nieprzerwanie od 30 lat. 
Zawsze towarzyszył wspomnianym grupom zawodowym w waż-
nych dla nich wydarzeniach. W swoich wystąpieniach wielokrot-
nie podkreślał cechy łączące oba zawody oraz przypominał o sen-

sie życia i odpowiedzialności za drugiego człowieka. Na początku 
br. został odznaczony przez ks. arcybiskupa Marka Jędraszewskie-
go Złotym Medalem im. Jana Pawła II za zasługi dla Archidiecezji 
Krakowskiej.

Naszemu Kapelanowi wyrażamy wdzięczność za wielolet-
nią posługę jako duszpasterza policjantów i pracowników  
stołecznego garnizonu, za mądrość oraz dobroć okazywa-
ną każdego dnia.  Dziękujemy za słowa wygłaszane podczas  
homilii, jak i uroczystości w stołecznej komendzie, które są  
i będą drogowskazem dla obecnych i przyszłych funkcjonariuszy.  

Bóg zapłać za wszystkie trudy i Szczęść Boże na dalszy czas!

 EWELINA KUCHARSKA

KSIĄDZ JÓZEF
autorytet moralny
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Warto przypomnieć, że w tym roku przypada 72. rocznica pod-
pisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Jest ona pierw-
szym i najważniejszym tego rodzaju dokumentem dotyczącym 
praw człowieka. Składa się z Preambuły i 30 artykułów. Zgodnie 
z art. 2 stanowi fundamentalny kanon praw przysługujących 
wszystkim ludziom bez względu na różnice „rasy, koloru skóry, 
płci, języka, religii, poglądów politycznych lub innych przekonań, 
narodowości, pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia 
lub jakiekolwiek inne różnice”. Ponadto zawiera szeroki zakres 
podstawowych praw człowieka i wolności, do których wszystkie  
kobiety i wszyscy mężczyźni na całym świecie są uprawnieni.  
W preambule Deklaracji wskazano, że „uznanie przyrodzonej 
godności oraz równych i niezbywalnych praw wszystkich człon-
ków wspólnoty ludzkiej jest podstawą wolności, sprawiedliwości 
i pokoju na świecie”. 

Mając na uwadze przesłanie i znaczenie Deklaracji przyjętej 
przez ONZ 10 grudnia 1948 roku należy podkreślić, że jest ona 
ponadczasowa i stanowi kamień węgielny pod wciąż rozwijający 
się system ochrony praw człowieka. Choć jest wyrazem woli poli-
tycznej, a nie prawnie wiążącym dokumentem o randze traktatu 
czy konwencji, to uważa się ją za pierwsze znaczące dokonanie 
Organizacji Narodów Zjednoczonych w dziedzinie ochrony praw 
człowieka. Znaczenie Deklaracji spowodowało, że została wpisa-
na do Księgi Guinnessa jako najczęściej tłumaczony dokument na 
świecie. 

Czym są zatem prawa człowieka stanowiące tak ważny element 
właściwego funkcjonowania człowieka jako jednostki, społe-
czeństw i narodów? To zespół praw i wolności o charakterze  
moralnym, które przysługują każdemu człowiekowi bez względu 
na jakąkolwiek jego cechę. To zbiór postulatów domagających się 
poszanowania wartości najcenniejszych dla człowieka, takich jak: 
życie, godność, wolność, swobodny rozwój. Odmowa poszano-
wania praw człowieka stanowi nie tylko krzywdę dla jednostki, 

ale sprzyja niepokojom społecznym i politycznym oraz przemocy 
i konfliktom zarówno wewnątrz społeczeństw, jak i między naro-
dami. Z tego powodu poszanowanie praw człowieka i godności 
ludzkiej uważa się za podstawę wolności, sprawiedliwości i poko-
ju na świecie. 

Fundamentem stabilnego i bezpiecznego państwa, którego prio-
rytetem jest poszanowanie podstawowych praw człowieka i jego 
wolności jest bez wątpienia Policja, która na mocy art. 7 Konsty-
tucji Rzeczypospolitej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, jako organ 
władzy publicznej, zobowiązana jest do działań wyłącznie na pod-
stawie i w granicach przepisów prawa oraz respektowania w swo-
ich działaniach godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony 
praw człowieka (art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku  
o Policji). Realizacja tych postulatów w działaniach Policji stano-
wi ważny komponent i wyznacznik funkcjonowania tej formacji  
w demokratycznym państwie prawa. Funkcjonariusz Policji,  
kierując się obowiązującym prawem, zobowiązany jest do jego 
stosowania, nie wykluczając humanitarnego podejścia i trakto-
wania  każdego człowieka z szacunkiem. 

Od 2004 roku w Polsce działają policyjni Pełnomocnicy  
ds. ochrony praw człowieka, których głównym zadaniem jest pro-
pagowanie praw człowieka i dbanie o przestrzeganie standardów  
ich ochrony w jednostkach Policji. 

Obchodzony każdego roku 10 grudnia Międzynarodowy Dzień 
Praw Człowieka w sposób szczególny poświęcony jest orędow-
nikom praw człowieka na całym świecie, którzy dążą do zapew-
nienia ochrony własnych praw oraz praw innych i wkładają wiele 
wysiłku w działania zapewniające przestrzeganie ich na co dzień. 
Natomiast dla nas to dobra okazja, aby uświadomić sobie czym  
są i jakie znaczenie mają prawa człowieka oraz ich respektowanie 
we współczesnym świecie.

W tym roku święto to przypada w zupełnie innej rzeczywistości. Ogłoszona przez Światową Organizację  
Zdrowia w br. pandemia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wprowadziła znaczące 
zmiany w codziennym funkcjonowaniu człowieka, w jego życiu rodzinnym, społecznym, ale także i zawodo-
wym. Sytuacja ta spowodowała dotkliwość więzi społecznych,  gospodarczych i politycznych. W tak trudnym  
dla wszystkich czasie, nieprzewidywalnym, budzącym niepokój, wszyscy poszukują ochrony swych praw.  
Dlatego dziś prawa człowieka nabierają szczególnego znaczenia w życiu każdego z nas. 

Dzień Praw Człowieka, ang. Human Rights Day to święto obchodzone corocznie 10 grudnia, ustanowione 
w 1950 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. 

 AGATA MALINOWSKA

Międzynarodowy 
Dzień Praw Człowieka
10 grudnia 2020 r.

AKTUALNOŚCI
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Łukasz jest instruktorem wyszkolenia strzeleckiego, właśnie zdał, 
z bardzo dobrym wynikiem, I etap egzaminu oficerskiego, razem 
z Pawłem ukończyli kilka lat temu kwalifikowany kurs pierw-
szej pomocy. Rozwijają się. Paweł znalazł czas i chęci, by będąc  
już policjantem pójść na studia.  Łukasz w tym roku, w ramach  
uzupełnienia studiów cywilnych pierwszego stopnia, obronił   
tytuł magistra w WSPOL. Obaj są honorowymi dawcami krwi.

Na początek, tak dla porządku, powiedzcie, ile lat służycie już  
w Policji, gdzie pracowaliście i co robiliście wcześniej, zanim 
spotkaliście się na drugim piętrze przy Grenadierów 73/75?

Ł: 3 miesiące temu minęło mi 11 lat, za wyjątkiem czasu spę-
dzonego w OPP, co zresztą stanowi nieocenione doświadczenie 
zawodowe, przez wszystkie lata związany jestem z KRP VII. Na 
początku był to wydział wywiadowczo-patrolowy. Tam nauczy-
łem się tej najważniejszej chyba, policyjnej roboty. Zawsze jednak 
chciałem pracować w pionie operacyjnym. I tak też się dość szyb-
ko stało. Od 9 lat jestem w „mieniu”.
P: Moja służba trwa 8 lat, pierwsze kroki stawiałem w Legionowie 
jako patrolowiec. Podzielam zdanie Łukasza. Myślę, że dziś nie 
czułbym się tak pewnie w roli operacyjnego, gdybym na początku 
nie miał szansy doświadczyć „pracy na ulicy”. Kolejny etap to ko-
misariat w Jabłonnie, gdzie prowadziłem postępowania przygo-
towawcze, byłem  dochodzeniowcem. Cały czas jednak wiedzia-
łem, że moje  miejsce jest w kryminalnym, że chcę pracować jako 

policjant operacyjny. 4 lata temu rozpocząłem służbę na Pradze 
Południe, w wydziale „mienia”.

Bardzo szybko staliście się stałym i do tego zgranym duetem, 
który jeżeli tylko to możliwe, pracuje razem, ma swoje wspól-
ne sprawy i realizacje. Jeśli w komendzie słychać, że Paweł   
kogoś zatrzymał, to wiadomo, że był tam i Łukasz. Policjantom  
kojarzycie się jako stały, zgrany, operacyjny duet. Czym zajmu-
jecie się na co dzień?

Ł: Przestępstwa przeciwko mieniu, kradzieże, kradzieże z włama-
niem, uszkodzenia mienia to tak naprawdę jedne z liczniejszych 
zdarzeń, które odnotowujemy każdego dnia. Kiedy traci się ro-
wer, wózek dziecięcy, portfel, pieniądze, kiedy włamuje się  ktoś 
do domu, mieszkania, piwnicy, auta, gdy ktoś wybija szyby, rysuje 
karoserię samochodu... To sprawców tych czynów staramy się 
ustalać, zatrzymywać i tego rodzaju zdarzeniom przeciwdziałamy. 
Warto pamiętać, że są to tak naprawdę najdokuczliwsze i najbar-
dziej uciążliwe dla mieszkańców przestępstwa. Choć mogą wyda-
wać się mało spektakularne, to ktoś musi się nad nimi pochylić,  
a my wiemy, że warto to robić.
P.: Dokładnie tak jest. W dzisiejszych czasach w zasadzie wszędzie 
są kamery. Razem z Łukaszem zabezpieczamy zapisy monitorin-
gów i to po kilka dziennie. Jeździmy, szukamy kolejnych kamer 
na miejscu zdarzenia i w okolicy, oglądamy te zapisy i bardzo  
często rozpoznajemy na nich podejrzanych. Trzeba tylko być  

Napisanie tego artykułu zajęło mniej czasu niż przekonanie jego bohaterów, by zechcieli o sobie opowiedzieć i uznali,  
że warto takiego wywiadu udzielić. Nie są celebrytami, nie dbają o rozgłos, o to, aby o nich mówić, pisać. Nie obnoszą się  
z kolejnymi sukcesami. A tych im nie brakuje. Razem pracują od 4 lat. W zasadzie od początku świetnie się rozumieli w tym 
policyjnym duecie, a to rzecz bezcenna. Ludzie z pracy wiedzą, że Łukasz zawsze z Pawłem i odwrotnie, że razem pracują, 
ustalają, jeżdżą, zatrzymują.  Tylko w ciągu wakacji, w tzw. „ogórkowym”, urlopowym sezonie zatrzymali 14 osób, wszystkie 
usłyszały zarzuty, często znacznie więcej niż jeden. To wszystko właśnie dzięki zaangażowaniu, czujności, policyjnym nosom 
i wnikliwości. W przeciągu 10 miesięcy tego roku tych zatrzymanych uzbierało się blisko 40. Wynik robi wrażenie i sam za 
siebie mówi o zaangażowaniu i skuteczności. Skąd to wszystko? Czy służba w Policji może dawać satysfakcję, czy można się 
w jej szeregach spełniać zawodowo? Jak wygląda robota w duecie z Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu 
na Pradze Południe? O tym między innymi porozmawiamy z Łukaszem i Pawłem.

DUET MA MOC! MARIUSZ MROZEK
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bardzo uważnym, zwracać uwagę na szczegóły, dostrzegać dro-
biazgi, które bywają cennymi wskazówkami, kojarzyć i zapamię-
tywać. Docieramy też do świadków, pozyskujemy informacje, 
prowadzimy obserwacje. Wszystko po to, żeby ustalić sprawców, 
odzyskać utracone rzeczy i potem móc je zwrócić właścicielom. 
Kiedy poświęci się trochę czasu i zaangażuje w to, co się robi, 
można osiągnąć naprawdę dobre efekty. Zatrzymanym przez nas 
podejrzanym bardzo często przedstawia się po kilka zarzutów.
Ł.: Zależy nam też na tym, żeby ludzie uwierzyli, że warto zgłosić 
kradzież, czy inne przestępstwo, że to nie jest tak, że nikt z tym 
nic nie zrobi, że sprawa na pewno zostanie umorzona. Próbujemy 
przekonywać, że warto powiadomić policjantów, jeśli zauważy się 
kogoś podejrzanie się zachowującego, zobaczy coś niepokojące-
go. Takie informacje dla „operacyjnych” bardzo często okazują się 
bezcenne, kluczowe.

Są policjanci, o których słychać, których kiedy tylko czegoś do-
konają widać. Wy pracujecie w zasadzie na okrągło i to z bar-
dzo dobrymi wynikami, a jednak nie należycie do dbających  
o rozgłos. Chcę, żebyście się chociaż trochę pochwalili,  
a ponieważ bardzo kiepsko wam to wychodzi, to zapytam  
o konkrety. Nie będziemy rozmawiać o 4 latach wspólnej służ-
by, bo mogłoby to trwać zbyt długo. Wspomnijmy tylko kilka 
ostatnich miesięcy i kilka spraw. Na przestrzeni kilku tygodni 
zabezpieczyliście ponad ćwierć kilograma amfetaminy, marihu-
anę, kilkaset krzewów konopi indyjskich (co daje ponad 10 kg), 
do tego mefedron. Skąd narkotyki w „mieniu”?

P.: Nie liczyliśmy tego aż tak skrupulatnie, ale tak chyba faktycz-
nie było. Narkotyki bardzo często zabezpiecza się od osób, które  
zatrzymujemy między innymi za kradzieże. W ostatnich miesią-
cach zrealizowaliśmy dwie sprawy, gdzie pojawiły się większe ilo-
ści środków odurzających. W obu przypadkach nasze operacyjne 
informacje wskazywały na to, że będziemy mieli do czynienia z po-
dejrzanymi, którzy mają związek z przestępczością narkotykową. 
Na przykład, kobieta, którą zatrzymywaliśmy do sprawy kradzie-
ży rowerów, była związana z mężczyzną, o którym wiedzieliśmy,  
że „robi” w przestępczości narkotykowej. Zabezpieczyliśmy wów-
czas 50 gramów marihuany i 170 gramów amfetaminy. Podejrza-
ny został objęty dozorem.
Ł.: Kiedy realizowaliśmy sprawę dotyczącą kradzieży i paserstwa 
rowerów i hulajnóg w powiecie wołomińskim, również posiada-
liśmy informacje o tym, że nasz figurant może mieć narkotyki.           
Na miejscu zlikwidowaliśmy plantację konopi indyjskich. Było 
to 496 krzewów konopi indyjskich oraz 88 gramów amfetaminy.  
Zatrzymaliśmy tam też mężczyznę poszukiwanego przez inną jed-
nostkę Policji.

Zatrzymajmy się na chwilę przy tej sprawie, bo z tego co wiem 
nie zakończyła się tylko na zabezpieczeniu narkotyków i zatrzy-
maniu poszukiwanego? Efekty waszej interwencji, podjętej  
w drodze powrotnej do jednostki, opublikowało wiele mediów.

Ł.: To prawda. W drodze powrotnej spod Wołomina do komendy 
podjęliśmy interwencję wobec nietrzeźwego kierowcy.
P.: Zaniepokoił nas niebezpieczny sposób jazdy kierującego  
fordem transitem, który zupełnie nie panował nad samocho-
dem. Obywatel Mołdawii nie zatrzymał się do kontroli drogowej,  
musieliśmy reagować dynamicznie, zablokowaliśmy go. Miał  
ponad 2,4 promila alkoholu w organizmie, dodatkowo próbował 
nas przekupić i przebywał w Polsce nielegalnie.  

Powiedzcie jeszcze, jak to się stało, że zatrzymany przez patro-
lowców złodziej kieszonkowy, zamiast jednego zarzutu, usły-

szał osiem, a i to jeszcze nie wszystkie, bo sprawa dzięki wam 
okazała się mieć zasięg ogólnopolski?

Ł.: Wykonywaliśmy tylko swoje zadania, normalne czynności. 
Rozmawialiśmy i słuchaliśmy, co ten mężczyzna mówi, jak odpo-
wiada na pytania. Przeanalizowaliśmy i poskładaliśmy wszystko  
w całość. Mamy świadomość, że bardzo często zatrzymani mają 
za uszami więcej, niż tylko to, o czym my wiemy.
P.: Wtedy właśnie można operacyjnie popracować. Trzeba się tro-
chę zaangażować i to naprawdę działa. W tym konkretnym przy-
padku mieliśmy do czynienia z mężczyzną, który był poszukiwany 
listem gończym, a kradzieży dopuścił się w warunkach recydywy. 
Szybko okazało się, że działał nie tylko w Warszawie, ale i innych 
częściach Polski. Ustaliliśmy, że jego przestępcza działalność  
to nie tylko kradzieże. Ta sprawa naprawdę jest rozwojowa  
i na pewno będzie miała bardzo ciekawy ciąg dalszy. Cały czas nad 
tym pracujemy.

Słuchając historii będących wycinkiem waszej pracy, nawet 
w takim skrócie, nasuwa się jeden znany powszechnie slogan 
„niekończące się pasmo sukcesów”. Słyniecie z powiedzenia, 
że „jedziecie poszukać roboty”. To faktyczne, realne sukcesy. 
Efekty waszej bardzo dobrej pracy, zaangażowania, poświęco-
nego czasu, uwagi i przede wszystkim chęci. Nie męczy was to? 
Nie macie czasem dość?

Ł.: Faktycznie bardzo dużo czasu spędzamy w terenie, ale tylko 
w ten sposób można być skutecznym. Najpierw trzeba wykonać 
ustalenia, czy przeprowadzić obserwację, by potem zrealizować 
sprawy, zatrzymać podejrzanych. Zresztą z nami jest też trochę 
tak, że nie musimy nawet tej roboty zbytnio szukać. Ona chyba 
nas lubi i raczej nie narzekamy na brak zajęć.
P.: Często jest tak, że trzeba się bardziej zaangażować, poświę-
cić więcej czasu. Zdarza się zostawać po godzinach. Jeśli jednak  
pracujemy nad jakąś sprawą, jeśli widzimy możliwości działa-
nia wiemy, że możemy osiągnąć to, o co nam chodzi. Nie ma 
znaczenia, czy jest to godzinę po służbie, 3, czy 5. Na przykład  
w ostatnim czasie już kilka razy Łukasz przyjeżdżał w dniu wolnym 
lub podczas urlopu, żebyśmy mogli zrealizować sprawę. Bo tak 
to bywa, że teraz, właśnie w tej chwili, otrzymuje się informację 
i albo się ją od razu wykorzysta i zadziała, albo już może się taka 
sytuacja więcej nie powtórzyć. Obaj nie mamy problemów, żeby 
przyjść do pracy dodatkowo, jeśli jest potrzeba w weekend, czy  
w wolne.
Ł.: W tej policyjnej służbie tak już jest. Tu nie ma świąt, dni 
wolnych. Czy są wakacje, czy pandemia nie oznacza to wcale,  
że przestępcy zawieszają swoją działalność. Dobrze wiemy, że czę-
sto bywa wręcz odwrotnie, że wtedy właśnie stają się jeszcze bar-
dziej aktywni. Dlatego trzeba reagować, inaczej nie będzie efektów.  
A jeśli one są, to praca nie męczy.

Obaj jesteście ojcami. Łukasz dla swojej córki, jak to zwykle 
bywa z małymi dziewczynkami, niewątpliwie jest ideałem, naj-
lepszym i najważniejszym w świecie mężczyzną, tyle, że pew-
nie na tym etapie widzianym bardziej w kategoriach księcia czy 
królewicza. Ty Pawle masz synka. A to z kolei może oznaczać, 
że widzi on w Tobie superbohatera. Czy dzięki tej pracy czujecie 
się bohaterami,  i to nie tylko „we własnym domu”?

P: Nigdy tak nie myśleliśmy i mówię tu absolutnie pewnie, uży-
wając liczby mnogiej, bo jestem przekonany, że Łukasz uważa tak 
samo. (Łukasz tylko kiwa potakująco głową – red.). Nie jesteśmy  
i nie czujemy się bohaterami, bo przecież nie o to w tym wszyst-
kim chodzi. Przyjmując się do Policji  nie liczyliśmy na "nie wiado-
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mo co", na żadne cuda. Obaj nie byliśmy tuż po szkole, takimi zu-
pełnie młodymi chłopakami, którzy chcieli zabawić się w łapanie 
złodziei i skakanie przez płoty z pistoletem za paskiem.
Ł: Tak myślę, że chodziło jednak o to, żeby robić coś ciekawego, 
co może też być dobre i pożyteczne, ale jednocześnie ze świa-
domością, że nigdy nie będzie to tylko praca „od do”, a jednak 
jakaś pasja. Albo, żeby nie było zbyt patetycznie, chociaż coś, 
co nie przeszkadza i lubi się to robić. Bo to zawsze będzie wypeł-
niać sporą część życia. Mogę coś na ten temat powiedzieć, ponie-
waż małżonka również jest policjantką. Gdyby tego, co robimy, 
nie lubić i nie rozumieć, normalne życie nie byłoby możliwe.
P: Oczywiście wiadomo, że nie można żyć tylko pracą, ale trze-
ba to lubić. Wtedy się nie narzeka, nie widzi tylko uciążliwości,  
ale również i dobre strony służby, których jeśli się tylko chce,  
naprawdę, nawet na co dzień, nie brakuje.

Sukcesów więc nie brakuje, ale powiedzcie, co daje satysfakcję, 
skoro nie zabiegacie o rozgłos i jak już ustaliliśmy, nie czujecie 
się bohaterami? Coś przecież musi napędzać, dawać poczucie 
sensu i cieszyć?

P.: Służba sama w sobie jest ciekawa, dostarcza sporo emocji, ad-
renaliny. I to już potrafi cieszyć. Oczywiście to nie wszystko. Kie-
dy po długich i często żmudnych ustaleniach, a im trudniejszych  
i dłużej trwających tym jest to wartościowsze, po wielu próbach 
dotrzemy już do jakiegoś podejrzanego, który jakby nie patrzeć 
kogoś skrzywdził, kiedy go zatrzymamy, kiedy wiemy, że dzięki 
materiałom, jakie zostały zgromadzone poniesie za swoje czy-
ny odpowiedzialność, kiedy czasem nawet zdążymy zobaczyć 
jego zniesmaczoną lub wściekłą, albo zrozpaczoną minę, bo np.  
decyzją sądu został tymczasowo aresztowany, to mamy poczucie 
sensu. Czujemy, że jakoś, choć trochę, przyczyniliśmy się do tzw. 
wymierzania sprawiedliwości. Podobnie jest, kiedy okazuje się,    
że dzięki temu, że byliśmy dociekliwi, poświeciliśmy swój czas, 
dochodzeniowcy przedstawili zatrzymanemu kilka zarzutów.
Ł.: Zadowolenie i satysfakcja pojawiają się również zawsze wte-
dy, kiedy pokrzywdzeni dowiadują się o tym, że ich rzeczy zostały 
odzyskane. Kiedy przychodzą odebrać skradzione im przedmioty, 
które my zabezpieczyliśmy. Ich uśmiech i zadowolenie są nieoce-
nione i stanowią największą nagrodę. Najmilej i najsympatycz-
niej jest wtedy, gdy kogoś cieszą efekty naszej pracy. Bez różni-
cy, czy jest to osoba pokrzywdzona, czy przełożeni.  Dobrze jest,  
kiedy ktoś tę robotę zauważa i docenia. Gdy naczelnicy powie-
dzą: „chłopaki, dobra robota, dziękujemy”. My akurat  mamy 
to szczęście, że nasi przełożeni tacy właśnie są, że widzą, że nie 
jest im obojętne, co i jak robimy, że potrafią zauważyć i docenić,  
powiedzieć dobre słowo, podziękować.
P.: To jest ogromnie motywujące, fajnie jest wiedzieć, że ktoś to 
widzi, że dla kogoś to się liczy, że komuś na nas i naszej pracy 
zależy i że to wszystko ma znaczenie. Wiadomo również, że miło 

jest, kiedy czasem pojawi się też i jakaś finansowa gratyfikacja. 
Sympatyczne, jednak nie jest to wyznacznik czegokolwiek.

Czy istnieje między wami rywalizacja, bo jej nie widać? Jak to 
jest, co trzeba zrobić, żeby dobrze się razem pracowało? Trzeba 
się rozumieć, lubić, tolerować swoje wady…?

P.: Z Łukaszem pracujemy odkąd ja przyszedłem do KRP VII. To 
już 4 lata. Tak naprawdę przy Łukaszu uczyłem się operacyjnej 
roboty, on mnie w to wprowadzał. Nigdy jednak nie odczułem, 
żebyśmy nie byli równi w tej pracy.
Ł.: Nie odczułeś, bo chciałeś pracować i nie trzeba było Cię nicze-
go uczyć. Od razu wszystko rozumiałeś i od początku dobrze się 
dogadywaliśmy. Rozumiemy się. Nie jest co prawda tak, jak gło-
si słynne powiedzenie, że jeden z policjantów pisze, drugi czyta, 
ale na pewno jest między nami jakiś podział zadań. Tyle, że nie 
musimy nawet sobie tego mówić. Każdy wie, co ma robić. Paweł                   
na przykład praktycznie zawsze pisze notatki, bo robi to perfekcyj-
nie i nie ma sobie równych. Ja załatwiam inne sprawy.
P.: I to, co chyba najważniejsze, kiedy działamy w terenie, realizu-
jemy sprawy, zatrzymujemy, nie musimy sobie niczego tłumaczyć, 
po prostu wiemy kto, co robi, i jesteśmy siebie pewni. Czujemy 
się ze sobą zwyczajnie bezpiecznie, wiemy, że możemy na siebie 
liczyć.   
Ł.: Dużo razem rozmawiamy. Zawsze omawiamy, co i jak chcemy 
zrobić. Staramy się, jeśli oczywiście jest to możliwe i pozwala na 
to sytuacja, wszystko przemyśleć i dobrze zaplanować. Po pracy 
też dużo czasu poświęcamy na te nasze zawodowe rozmowy,  
kiedy jesteśmy na przykład na siłowni, albo w domu przez tele-
fon, wtedy żony tylko pytają, czy to Paweł lub Łukasz dzwoni.
P.: I  nas to naprawdę nie męczy. Lubimy tę pracę i to, co robimy, 
a jeśli są efekty, coś wychodzi, coś uda się zrealizować, to tym 
bardziej pozytywnie się nakręcamy.
Ł.: Trzeba się dogadywać i rozumieć. W tej pracy bardzo ważne 
jest z kim się coś robi, bo od tego kim i jaki jest ten ktoś obok 
zależy często wszystko, życie i zdrowie nasze i innych.

Miło się rozmawiało, miło jest posłuchać ludzi, policjantów, 
którzy w zwyczajny naturalny sposób mówią o swojej pracy.  
W waszym wydaniu na pewno jest ona czymś więcej niż służbą. 
Jest pasją. Fajnie być częścią ekipy, której wciąż się chce, która 
robi swoje i nie widzi w tym niczego nadzwyczajnego, nie czeka 
na oklaski, nie prosi o rozgłos. Niebawem święta i Nowy Rok, 
czego sobie i innym chcielibyście życzyć?

Ł: Zdrowia, w obecnej chwili przede wszystkim to jest waż-
ne, ostatnio wciąż wielu z nas kolejno się o tym, często bardzo  
dotkliwie, przekonuje.
P: I jeszcze przysłowiowo, „żeby nie było gorzej”. A jeśli przy okazji 
da się coś ulepszyć, poprawić ułatwić, to pewnie każdy się ucie-
szy, niech spełniają się wszystkim marzenia.  

Ja w związku z tym właśnie, na nadchodzące święta i Nowy 
Rok życzę wam tylko dobrych i mądrych ludzi na waszej drodze. 
Przełożonych, którzy tak jak mówicie o obecnych, będą was za-
uważać i doceniać. Kolegów, którzy nie będą zazdrościć tylko 
chętnie włączą się do waszych realizacji. Żeby zawsze był w was 
ten zapał i chęci, szczerość i pozytywna, dobra energia. Niech 
wasze drogi zawodowe i osobiste toczą się tak, jak tego sobie 
życzycie, na waszych warunkach, zgodnie z waszymi potrzeba-
mi i marzeniami. Najlepszego!
A całej Policji życzę takich właśnie funkcjonariuszy! Więcej  
takich Łukaszów i Pawłów. Więcej takich duetów. W nich,  
jak widać, jest moc!
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W myśl rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 paź-
dziernika 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
uprawnień szczególnych przysługujących niektórym katego-
riom członków korpusu służby cywilnej, pracownicy zatrudnieni  
w laboratorium kryminalistycznym Policji, laboratorium krymi-
nalistycznym Straży Granicznej lub laboratorium Krajowej Admi-
nistracji Skarbowej, wykonujący pracę w warunkach szczególnie 
uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia, nabywają uprawnienia 
do uzyskania corocznego dodatkowego urlopu wypoczynkowego.

Jakie warunki musi spełniać pracownik, aby otrzymać każdego 
roku urlop dodatkowy?

Urlop ten może otrzymać pracownik będący członkiem korpu-
su służby cywilnej. W rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada  
2008 r. o służbie cywilnej członkiem korpusu służby cywilnej  
są niżej wymienione osoby: 

• pracownik służby cywilnej  - osoba zatrudniona na podstawie 
umowy o pracę zgodnie z zasadami określonymi w cytowa-
nej wyżej ustawie,

• urzędnik służby cywilnej - osoba zatrudniona na podstawie 
mianowania zgodnie z zasadami określonymi w omawianej 
ustawie,

• osoba zatrudniona na wyższym stanowisku w służbie  
cywilnej.

Wspomnieć należy, że na przedmiotowych stanowiskach 
może być zatrudniona osoba, która spełnia następujące  
wymagania: 

• jest obywatelem polskim, 

• korzysta z pełni praw publicznych, 
• nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne  

przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
• posiada kwalifikacje wymagane na dane stanowisko pracy, 
• cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Kolejny warunek do otrzymania dodatkowego urlopu to wyko-
nywanie w laboratorium kryminalistycznym prac w warunkach 
szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia.

Jaki jest wymiar urlopu dodatkowego dla pracownika laborato-
rium kryminalistycznego Policji?

Dodatkowy urlop wypoczynkowy pracownik może otrzymać  
w wymiarze 5, 9 lub 13 dni kalendarzowych, a o liczbie tych dni 
będą decydowały warunki pracy.
Pracownik otrzyma 5 dni urlopu dodatkowego jeżeli praca była 
wykonywana przez co najmniej 80 godzin w miesiącu przez  
co najmniej 9 miesięcy w roku kalendarzowym: 

a) zgodnie z przepisami w sprawie ogólnych przepisów bezpie-
czeństwa i higieny pracy w pomieszczeniach: 

• pozbawionych stałego naturalnego oświetlenia lub celowo 
przyciemnionych, w których ze względów technologicznych 
lub ze względu na rodzaj wykonywanej pracy jest stosowane 
wyłącznie sztuczne oświetlenie, 

• zlokalizowanych poniżej poziomu otaczającego terenu,  

b) w warunkach nadmiernego obciążenia wysiłkiem fizycznym-
wymagającym wydatku energetycznego o wartości co najmniej 
2000 kcal dla mężczyzn i 1200 kcal dla kobiet, 

Funkcjonariusze pełniący służbę w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia, każdego roku 
otrzymują dodatkowy urlop wypoczynkowy, natomiast pracownik dotychczas nie miał takich uprawnień. 

 BARBARA JAMROZIK
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c) w warunkach koncentracji i ciągłego napięcia przy nagrywaniu  
i odtwarzaniu zapisów magnetycznych lub cyfrowych w styczno-
ści ze zmiennym natężeniem i zakresem fal dźwiękowych.

Członek korpusu służby cywilnej otrzyma 9 dni urlopu wypoczyn-
kowego, jeżeli podczas wykonywania pracy stwierdzono przekro-
czenie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników 
szkodliwych dla zdrowia: 

• w warunkach narażenia na promieniowanie optyczne, 
• w warunkach narażenia na działanie pyłów, 
• w warunkach narażenia na działanie substancji chemicznych, 
• w warunkach narażenia na drgania działające na organizm 

człowieka przez kończyny górne lub drgania o ogólnym  
działaniu na organizm człowieka, 

• w warunkach narażenia na hałas lub hałas ultradźwiękowy, 
• w mikroklimacie zimnym albo gorącym, 
• w warunkach narażenia na działanie pola i promieniowania 

elektromagnetycznego z zakresu częstotliwości 0 Hz-300 
GHz.

Natomiast 13 dni urlopu otrzyma pracownik, jeżeli praca była 
wykonywana przez co najmniej 80 godzin w miesiącu przez co 
najmniej 9 miesięcy w roku kalendarzowym: 

• przy konserwowaniu, magazynowaniu, transporcie i stoso-
waniu materiałów wybuchowych, łatwopalnych i samozapal-
nych, 

• przy prowadzeniu prób broni, amunicji, materiałów  
wybuchowych oraz prac doświadczalnych z materiałami  
wybuchowymi, 

• podczas prowadzenia badań materiałów czynnych biologicz-
nie,

• pod ziemią.

Również 13 dni urlopu przysługuje pracownikowi, jeżeli w okre-
sie roku kalendarzowego wykonywania pracy wystąpiła co naj-
mniej czterokrotna ekspozycja na czynnik po minimum 8 godzin 
każda albo praca była wykonywana przez co najmniej 80 godzin  
w miesiącu przez co najmniej 9 miesięcy w roku kalendarzowym 
w warunkach narażenia na działanie: 

• substancji chemicznych co najmniej toksycznych lub działają-
cych szkodliwie na rozrodczość, 

• substancji chemicznych lub ich mieszanin, procesów tech-
nologicznych lub czynników o działaniu rakotwórczym lub  
mutagennym, których wykaz określają odrębne przepisy.

Zasady udzielania urlopu dodatkowego

Jak stanowią zapisy wspominanego rozporządzenia prawo do 
pierwszego urlopu dodatkowego nabędzie pracownik po upły-
wie roku pracy w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodli-
wych dla zdrowia. Urlop ten przyznawany będzie za poprzedni 
rok kalendarzowy, ale nie później niż do dnia 30 kwietnia. Prawo 
do kolejnego urlopu dodatkowego pracownik będzie nabywał  
w następnym roku kalendarzowym. 

W sytuacji, gdy przerwa w ekspozycji na warunki szczególnie 
uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, w szczególności z powo-
du choroby lub urlopu, trwała będzie nieprzerwanie dłużej niż 
3 miesiące w roku, za który przysługuje urlop dodatkowy, pra-
cownik nie nabędzie prawa do urlopu dodatkowego. Urlop do-
datkowy będzie można udzielić pracownikowi najpóźniej do dnia 
30 września następnego roku kalendarzowego, ponadto będzie 
można podzielić go na dwie części z wyjątkiem urlopu dodatko-
wego, którego wymiar wynosi 5 dni. A członek korpusu służby  
cywilnej zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, otrzy-
ma urlop dodatkowy proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, 
biorąc za podstawę wymiar tego urlopu.

Kto będzie decydował o przyznaniu pracownikowi urlopu  
dodatkowego? 

Warunki pracy szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, 
uprawniające pracownika do uzyskania urlopu dodatkowego, 
oceniać będzie komisja powołana przez kierownika jednostki.  
W jej skład będą wchodzić co najmniej: lekarz sprawujący profi-
laktyczną opiekę medyczną, przedstawiciel związku zawodowego 
pracowników oraz przedstawiciel służby bezpieczeństwa i higie-
ny pracy. Komisja ta oceni i stwierdzi każdego roku szczególną 
uciążliwość lub szkodliwość warunków pracy dla zdrowia albo 
brak warunków pracy szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla 
zdrowia. Na tej podstawie, kierownik jednostki przyzna pracow-
nikowi, będącemu członkiem korpusu służby cywilnej, urlop do-
datkowy. W sytuacji, gdy pracownik będzie wykonywał pracę na 
stanowisku, na którym występują warunki szczególnie uciążliwe 
lub szkodliwe dla zdrowia uprawniające do urlopu dodatkowego 
w różnym wymiarze, to otrzyma jeden urlop w wymiarze korzyst-
niejszym. 
Pracownicy zatrudnieni w laboratorium kryminalistycznym  
Policji, laboratorium kryminalistycznym Straży Granicznej lub 
laboratorium Krajowej Administracji Skarbowej po raz pierwszy  
nabędą prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego  
w 2020 r. za poprzedni rok kalendarzowy.

A co z pracownikami zatrudnionymi w opisywa-
nych wyżej warunkach szczególnie uciążliwych lub 
szkodliwych dla zdrowia, którzy nie są członkami 
korpusu służby cywilnej? Czy tylko w laboratoriach 
kryminalistycznych pracownicy wykonują czynności  
w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodli-
wych dla zdrowia? Czy będą kolejne zmiany przepi-
sów i ile na nie będziemy musieli poczekać?
Te pytania jeszcze czekają na odpowiedzi.
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7 sformułowań, których nikt, a w szczególności policjant, nie powinien używać, czyli

7. "EJ, TY! CHODŹ TU!"
Załóżmy, że jesteś na patrolu i widzisz kogoś podejrzane-
go. Chcesz z nim porozmawiać, więc najbardziej naturalne  
byłoby powiedzieć: "hej, ty! Chodź tu!" Instytut Werbalnego Judo 
uczy jednak, że język, który dla nas jest oczywisty, może przy-
nieść wymierne skutki. I to daje nam wspaniały przykład. Takim  
zdaniem ostrzegasz podejrzanego, że jest w tarapatach. "Chodź 
tu" oznacza dla Ciebie, "Tutaj, podlegasz mojej władzy", ale dla  
podejrzanego to sygnał: "uciekaj!". Kiepska taktyka, której 
skutkiem będzie za pewne pościg. A przecież można po prostu  
podejść i najzwyczajniej w świecie powiedzieć: "przepraszam, 
czy możemy chwilę porozmawiać?". Zauważ, że to pytanie jest 
uprzejme, profesjonalne i spokojne.
Zwróć też uwagę na fakt, że znajdując się w obrębie przestrzeni 
podejrzanego, niekoniecznie twarzą w twarz, ale wystarczająco 
blisko, stwarza się taką atmosferę, żeby nie mógł się wycofać. 
Dla Ciebie, bycie w pewnej odległości, może oznaczać, choć nie 
musi, ewentualne, niewielkie kłopoty, ale na pewno nie tak duże,  
jakbyś powiedział otwarcie "hej, ty! Chodź tu!".
Już starożytni samurajowie wiedzieli, aby nigdy nie pozwo-
lić oponentowi wybrać miejsca bitwy tam, gdzie słońce świeci 
Ci w oczy. "Chodź tu" jest zbyt wyluzowanym i nieskutecznym  
językiem. Prostym, ale nieodpowiednim. Taktycznie, "czy mo-
żemy porozmawiać" jest o wiele lepsze, bo nie tylko wybrałeś 
miejsce do rozmowy, ale wszystko, co podejrzany mówi, inne niż,  
tak lub nie, jako odpowiedź na pytanie, które zadałeś  - zapewnia 
rozgryzienie jego stanu emocjonalne i psychicznego.

Podsumowując: uprzejmość może być bronią o potężnej mocy!

6. "USPOKÓJ SIĘ!"
Rozważ tę słowną gafę. Zbliżasz się do jakichś gniewnych ludzi  
i najbardziej naturalnie mówisz: "hej, uspokójcie się!". To polece-
nie tak naprawdę nigdy nie działa, więc dlaczego zawsze go uży-
wamy? Ponieważ płynie z naszych ust naturalnie. Co jest z nim 
nie tak? Po pierwsze, to wyrażenie jest krytyką ich zachowania 
i sugeruje, że nie mają prawa być zdenerwowani. Stąd, zamiast 
uspokojenia ich, mając nadzieję, że sytuacja ulegnie poprawie, 
co powinno być celem, utworzyłeś nowy problem. Już pomijając 

fakt, że byli zdenerwowani od początku, teraz muszą stawić czoła 
jeszcze Tobie. Dla Ciebie, to nic innego, jak podwójne kłopoty!
Najlepiej ze stoickim spokojem na twarzy i w postawie, spoj-
rzeć osobie w oczy i powiedzieć delikatnie: "Wszystko będzie  
w porządku. Porozmawiajmy. Co się stało?". Fraza "co się stało"  
z miejsca działa uspokajająco i skłania do rozmowy, z kolei "uspo-
kój się!" stwarza więcej oporu ze strony rozmówcy, ale wybór na-
leży do Ciebie.

5. "NIE BĘDĘ SIĘ POWTARZAĆ!"/"DRUGI RAZ NIE POWTÓRZĘ"
W Instytucie Werbalnego Judo uczą, że powtarzanie czegoś jest 
słabością. I Ty i ja dobrze wiemy, że to wyrażenie prawie zawsze 
jest kłamstwem, bo i tak powiesz to jeszcze raz, i ewentualnie 
jeszcze raz i jeszcze raz.
Rodzice cały czas powtarzają ten błąd w relacjach ze swoimi 
dziećmi. Tak samo i policjanci. Zwrot jest oczywiście groźbą,  
a wyrażając się w ten sposób, pozostaje nam tylko jedna realna 
opcja  - akcja (działanie)! Jeśli nie jesteś przygotowany do działa-
nia, możesz stracić wiarygodność, a wraz z utratą wiarygodności,  
tracisz siłę i bezpieczeństwo.
Nawet jeśli jesteś przygotowany do działania, to ostrzegłeś roz-
mówcę, że masz zamiar tak właśnie zrobić, a wiadomo, że prze-
zorny zawsze ubezpieczony. Jest to kolejna taktyczna gafa. Po-
dobnie jak grzechotnik narobiłeś hałasu, a hałas może Cię zranić 
lub zabić. Lepiej być bardziej jak kobra i zaatakować, gdy ktoś  
najmniej się tego spodziewa.
Jeśli chcesz podkreślić wagę swoich słów, powinieneś powiedzieć 
coś w stylu: "słuchaj, to ważne, żebyś zrozumiał, więc zwrócić 
szczególną uwagę na to, co mam zamiar powiedzieć.
W Instytucie Werbalnego Judo jest coś takiego, jak "pięć kroków 
perswazji", w których trenerzy uczą, że należy działać według  
najmilszego i najgrzeczniejszego pytania. "proszę Pana/Pani, czy 
jest coś, co mogę powiedzieć, aby zrobił pan A, B i C? Chciałbym, 
tak myśleć".
Jeśli odpowiedź brzmi nie, będziemy działać, gdy rozmówca 
wciąż jeszcze mówi. Nie przedstawimy telegraficznie naszych 
działań ani nie będziemy grozić ludziom, ale faktycznie zaczniemy 
działać, gdy werbalna perswazja zawiedzie.

WERBALNE JUDO

Mówią, że milczenie jest złotem, ale jak tu milczeć, skoro język często wyrywa się, żeby coś powiedzieć. Czasem 
nieopatrznie można coś „palnąć” i może być to bardziej niebezpieczne, niż jakakolwiek broń. Specjalnie dla 
Was przygotowaliśmy artykuł na podstawie wskazówek dr. George'a J. Thompsona, założyciela Instytutu 
Werbalnego Judo, aby to, co mówicie, nie zadziałało przeciwko Wam.



4. "BĄDŹ BARDZIEJ ROZSĄDNY!"
Mówienie ludziom "bądź bardziej rozsądny" powoduje właści-
wie te same problemy, co "uspokój się!" Wszyscy myślą, że on 
lub ona będą o wiele rozsądniejsi, biorąc pod uwagę okoliczności, 
w jakich się znajdują. Ludzie zazwyczaj nie podbiegają do Ciebie  
mówiąc: "hej, wiem, że jestem głupi i się mylę, ale oto, co myślę...".  
Aczkolwiek nie raz, nie dwa, dochodzi do konfrontacji z takimi 
ludźmi. Mówiąc innym, aby byli bardziej rozsądni, doprowadzasz  
jedynie do konfliktu.
Zamiast tego spraw, aby byli bardziej rozsądni poprzez spo-
sób, w jaki sobie z nimi radzisz taktycznie. Używaj spokojnego  
języka  - "zobaczmy, czy rozumiem Twój punkt widzenia",  
a następnie używając kolejnej taktyki Werbalnego Judo, ubierz  
w swoje słowa ich przemyślenia. Używając własnych słów nie 
tylko uspokoisz rozmówcę, ale też sprawisz, że będzie bardziej 
rozsądny, ponieważ Twoje słowa wydadzą mu się bardziej profe-
sjonalne i mniej emocjonalne.
Podejście to absorbuje wzajemne napięcie i sprawia, że rozmów-
ca czuje Twoje wsparcie. Teraz możesz pomóc mu myśleć bardziej 
logicznie i mniej destrukcyjnie, bez dokonywania obraźliwego 
ataku w swoim oświadczeniu: "bądź bardziej rozsądny!"
I znowu odpowiednia taktyka ponad naturalną reakcję!

3. "BO TAKIE SĄ ZASADY" LUB "TAKIE JEST PRAWO!"
Jeżeli kiedykolwiek istniało zdanie, które drażni ludzi i sprawia,  
że wychodzisz na człowieka słabego, to jest właśnie to zdanie.
Jeśli przestrzegasz zasad/praw, które istnieją z jakiejś przyczy-
ny, nie bój się tego wyjaśnić. Twoi odbiorcy mogą się z tym nie 
zgodzić, czy w ogóle nie popierać Twojego stanowiska w danej 
sprawie, ale przynajmniej dostąpili wyjaśnienia im wszystkie-
go, jak należy. Zauważ, prawdziwą oznaką szacunku jest mówić  
ludziom DLACZEGO, a już samo mówienie, generuje dobrowol-
ne przestrzeganie danego prawa czy zasady. Istotnie, co najmniej 
70% opornych lub trudnych we współżyciu osób będzie robić to, 
co zechcesz, jeśli tylko po prostu wyjaśnisz im, dlaczego.
Kiedy to mówisz, stwarzasz sobie i im, pewien grunt. Twoja od-
powiedź na pytanie "dlaczego?" określa granice w danej kwestii, 
definiuje Twoją prawdziwą władzę, ale daje również innym powo-
dy do spełnienia i to nie tylko dlatego, że tak powiedziałeś. Tak-
tycznie, mówiąc ludziom "dlaczego", pozbywasz się swojego ego, 
a jego miejsce zajmuje solidny, profesjonalny powód do działania
Nawet w domu, jeśli wszystko, co możesz zrobić, to powtórzyć: 
"takie są zasady", to brzmisz i wychodzisz na człowieka słabego, 
bo najwyraźniej nie możesz niczym logicznym podeprzeć swoje-
go rozkazu czy prośby. Rzeczywiście, jeśli możesz umieścić reguły 
lub zasady w kontekście i wyjaśnić, w jaki sposób wszelkie prze-
pisy mogą być dobre dla wszystkich, nie tylko pomożesz ludziom 
zrozumieć, ale także pomożesz im zachować twarz. Takim dzia-
łaniem, o wiele bardziej prawdopodobnie, masz szansę, aby wy-
generować dobrowolne przestrzeganie zasad, co oczywiście jest 
twoim celem.

2. "MASZ JAKIŚ PROBLEM?" LUB "O CO CI CHODZI?"
Ten dziecinny, bezużyteczny zwrot odwraca swoją uwagę od oso-
by potrzebującej pomocy. Sygnalizuje, że to jest bitwa "Ty kontra 

ja", zamiast dyskusji dwojga ludzi. Typową reakcją jest: "to nie 
mój problem" albo "Ty jesteś problemem!"
Problem ze słowem "problem" sprawia, że ludzie czują się  
niewystarczający lub nawet bezradni. Może nawet cofać ludzi  
z powrotem do szkoły podstawowej, gdzie czuli się niezrozumiani 
i niedoceniani. Nikt nie lubi przyznawać się do tego, że on/ona 
ma problem. To jest słabość! Na pytanie, "masz jakiś problem?" 
druga strona od razu czuje się, jak chodząca porażka. Więc  
natychmiastową naturalną reakcją jest: "ja nie, ale Ty tak!",  
która jest reakcją ukrywającą prawdziwą potrzebę pomocy.
Zastępczymi zwrotami taktycznymi, mającymi na celu zmięk-
czenie i otworzenie kogoś, mogą być: "co się stało?", "jak mogę  
pomóc?" lub "widzę, że jesteś zdenerwowany, pozwól mi zapro-
ponować... ".

Pamiętaj, że jako pokojowo nastawiony policjant, ale przede 
wszystkim człowiek, masz za obowiązek znaleźć sposoby na zbie-
ranie dobrych danych i pomagać ludziom w potrzebie, a nie ich 
osądzać.

1. "CO CHCESZ ŻEBYM Z TYM ZROBIŁ?" LUB "NO I CO JA MAM  
Z TYM TERAZ ZROBIĆ?"
Wielki wykręt! To pseudo pytanie, z zawsze towarzyszącym mu 
sarkazmem, jest wyraźnym uchylaniem się od odpowiedzialności 
i wyraźnym znakiem braku kreatywności. Zwrot ten tak naprawdę 
ujawnia u mówiącego rozdrażnienie i brak wiedzy. Takie coś czę-
sto można usłyszeć od nieprzeszkolonych sprzedawców, a nawet 
i policjantów, których zadaniem jest dowiedzieć się, jak pomóc 
komuś, gdy przepisy są niejasne.
Kiedy mówisz "co chcesz, żebym z tym zrobił?" można liczyć na 
dwa problemy: ten, od którego zacząłeś i ten, który właśnie stwo-
rzyłeś, uchylając się od odpowiedzialności.
Zamiast tego, taktycznie zaoferuj pomoc i wypracuj jakiś kierunek 
ku rozwiązaniu problemu. Jeśli to naprawdę wykracza poza zakres 
Twoich obowiązków, skieruj rozmówcę do odpowiedniej komór-
ki/instytucji lub osób, które będą w stanie pomóc w rozwiązaniu 
danej, problematycznej kwestii.
Jeśli nie możesz lub nie jesteś odpowiednio wykwalifikowany do 
udzielenia pomocy po prostu grzecznie przeproś. Takie przepro-
siny prawie zawsze zjednują Ci sojusznika, kogoś, kogo pomoc-
nej dłoni możesz potrzebować w przyszłości. Policjanci powinni 
pamiętać, że muszą rozwijać kontakty za każdym razem podczas 
interakcji międzyludzkich w miejscach publicznych. 

Załóżmy na przykład, że policjant powie do osoby żalącej mu się: 
"przykro mi, naprawdę nie wiem, co mam doradzić, choć chciał-
bym móc, chciałbym pomóc...", które połączone ze zmartwionym 
tonem głosu i twarzą pełną obaw, sprawiłyby, że funkcjonariusz 
zrobiłby ogromny krok w przód, sprawiając, że jego rozmówca 
stałby się bardziej plastyczny w przyszłych kontaktach z Policją.
Pamiętaj, obraza wzmacnia odporność i zamyka oczy. Grzecz-
ność osłabia odporność i otwiera oczy. Bycie miłym to zagranie  
taktyczne!

  11

PORADNIK

 KARINA POHOSKA

GEORGE J. THOMPSON (zwany też „Doc Rhino”), założył Instytutu Werbalnego Judo  
ponad trzydzieści lat temu. Miał eklektyczne wykształcenie, uczył języka angielskiego, literatury angiel-
skiej oraz pracował jako policjant. Ukończył Uniwersytet Colgate (1963), uzyskał tytuły magisterskie  
i doktoranckie na Uniwersytecie Connecticut (1972) oraz napisał pracę podoktorską na Uniwersytecie 
Princeton, w dziedzinie retoryki i perswazji (1979). Był zapalonym mistrzem sztuk walki, posiadaczem 
czarnych pasów w judo i taekwondo. Ze swoich zainteresowań retoryką, sztukami walki i egzekwowa-
niem prawa, stworzył jedyny na świecie kurs komunikacji taktycznej, zwany werbalnym judo. W ciągu 
swojego życia przeszkolił w tym zakresie ponad milion policjantów i do dziś program ten jest obowiąz-
kowym szkoleniem dla funkcjonariuszy Policji w wielu stanach w USA. fo
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 MONIKA NAWRAT

DYSCYPLINA  - TAKA JAK W SŁUŻBIE
Zachowanie dyscypliny łatwiej nam przychodzi, kiedy wykonu-
jemy obowiązki służbowe, które często nadzorowane są przez 
przełożonego. Siedząc w domu, na kwarantannie, nasz bu-
dzik ustawiamy na coraz późniejszą godzinę. Po głowie chodzą 
prześladujące myśli, np.: „zrobię to później”. Często powoduje  
to sytuacje, że po miesiącu takiego trybu pracy nasza lista zawodo-
wych zobowiązań przypomina np. listę na przedświąteczne zakupy 
spożywcze.  
Przez uciekanie od zaległości i odpowiedzialności generujemy jesz-
cze większe „długi obowiązków”. Jak temu zapobiec? Jest na to rada. 
Uszanuj samego siebie i postaraj ułożyć sobie dzienny plan w głowie, 
możliwy do zrealizowania. Pomyśl, ile czasu potrzebujesz na dane 
zadanie. Jeśli jesteś śpiochem, powoli rozpoczynasz nowy 
dzień, nastaw budzik na jedną drzemkę i staraj się 
nie dopuścić, żeby zadzwoniła druga. Pamiętaj, 
że dzięki samodyscyplinie funkcjonujesz 
efektywniej, wykonując zawód policjan-
ta/policjantki i postaraj się, chociaż 
w minimalnym stopniu, się jej trzy-
mać.  

ZADBAJ O SWÓJ WIZERUNEK 
BEZ WZGLĘDU NA TO CZY  
NOSISZ MUNDUR, CZY NIE
Piżama, wygodny dresik często 
powodują, że chętnie odpalamy 
kolejny sezon ulubionego seria-
lu.  W świecie biznesu popularna 
stała się maksyma: ”ubieraj się tak, 
jakbyś szedł do wymarzonej pracy”. 
Musisz sobie sam udowodnić, że choć 
nikt nie widzi, czy masz na sobie nowy  
T-shirt, czy koszulę to powinieneś zadbać 
o swój wizerunek nawet w domowym zaciszu. 
Zasada ta z całą pewnością wpływa nie tylko na to, 
jak postrzegają nas inni, ale również jak postrzegamy siebie 
sami. Zamień piżamę na schludny strój, załóż element biżuterii i już 
poczujesz się pewniej i bardziej zadbany/a.  
Jeśli cały dzień spędzasz w łóżku, np.: czytając, jedząc, oglądając te-
lewizję, to prawdopodobnie doświadczasz skutków zasiedzenia się, 
zmień to. Pomyśl o wygodnej pozycji, oświetleniu. Oprócz plano-
wania pory wstawania, dbania o wygląd, zatroszcz się o swoje ciało, 
które potrzebuje ruchu i przestrzeni. Wykonując pracę zdalną lub od-
rabiając lekcje z pociechą, nie uciekaj do najciemniejszego kąta bez 
dostępu świeżego powietrza. Zadbaj o komfort.

ZADBAJ O DOM I RELACJE Z DOMOWNIKAMI - TAK JAK ZE WSPÓŁ-
PRACOWNIKAMI
Gdy spędzasz cały dzień w domowym zaciszu, porządki domowe 
bardzo często stają się bardziej atrakcyjne niż dotychczas. Jeśli bar-
dzo przeszkadza ci bałagan, zaplanuj swój dzień tak, żeby rozpocząć 
porządki o konkretnej godzinie, np.  odkurzanie w ramach przerwy 
będzie działało dobrze na rozruch ciała. Wykorzystaj ten czas na nad-
robienie zaległości porządkowych. Zbliżają się święta? Zrób porządki 

w szafkach, poukładaj ważne dokumenty lub np. zaplanuj listę zaku-
pów, teraz masz na to czas.
Fizyczna bliskość w czasie pandemii dla wielu z nas okazała się 
najważniejszym kołem ratunkowym. Bliskość rodziny, ukocha-
nej osoby daje nam przecież wiele radości i poczucie bezpieczeń-
stwa w tym trudnym czasie. Jednak przebywanie z drugim czło-
wiekiem non stop na jednej przestrzeni wymaga stawiania granic  
i ich szanowania. Często dom jest miejscem, w którym dzieci uczą 
się zdalnie, a partner/partnerka pracuje. Nie trzymaj w sobie emo-
cji. Mów wprost o tym, czego i kiedy potrzebujesz, żeby nie dokładać 
sobie ani innym domownikom stresu. Po godzinie zaplanowanej na 
porządki, pomóż dzieciom w nauce lub ugotuj posiłki. Ten czas może 
być wbrew pozorom atrakcyjny.

ZADBAJ O TO CO JESZ I WŁĄCZ MINIMUM RUCHU
Masz teraz sporo wolnych chwil, możesz pod-

nieść swoje umiejętności kulinarne i zadbać 
o zdrowe posiłki i napoje. Przyrządzaj 

potrawy z dodatkiem warzyw i owo-
ców, pij dużo wody. Twój organizm 

potrzebuje twojego wsparcia.
Jeśli dobrze się czujesz, nie masz 
objawów, które przykuły Cię do 
łóżka, to zadbaj o minimum  
ruchu. Włącz ulubioną muzykę 
i porozciągaj się. W sieci znaj-
dziesz wiele filmów z prezentacją 
ćwiczeń oddychających, jogą lub 

ćwiczeń podczas kwarantanny 
domowej. Skorzystaj z tego, lecz 

nie przesadzaj. Twój organizm może 
być osłabiony nawet jeśli kwarantan-

nę przechodzisz bezobjawowo. Jeśli nie 
masz przepisanych przez lekarza leków,  

zadbaj o prawidłową suplementację witamin:  
C, D, B.

ZADBAJ O CZAS Z BLISKIMI
Czas z bliskimi  - tego nam brakuje. Pełniąc służbę w weekendy, świę-
ta, często zostajesz po godzinach i masz mało czasu dla rodziny, przy-
jaciół. Jeśli nie mieszkasz sam, wykorzystaj te kilka, kilkanaście dni.  
Zagrajcie w gry planszowe, karty, dużo rozmawiajcie. Zrób kino domo-
we i obejrzyj w rodzinnym gronie ulubione filmy, bajki. Jeśli natomiast 
jesteś sam na kwarantannie lub w izolacji skorzystaj z komunikatorów, 
tj.: Messenger czy WhastApp lub zwyczajnie zadzwoń, przecież masz 
dużo czasu.

Nawet jeśli kwarantanna nie jest dla Ciebie dobrą wiadomo-
ścią, zauważ, że strach ma wielkie oczy, a nastawiając się nega-
tywnie bardzo łatwo możesz automatycznie popełniać te same 
błędy. Potraktuj więc tę sytuację jako czystą kartę, którą możesz 
zapisać według nowych, wzmacniających Cię reguł. Wtedy czas 
poza służbą w domowym zaciszu nie musi być porażką, a nowym  
wyzwaniem i okazją, żeby poprawić relacje z bliskimi i nadrobić prace 
domowe, na które zawsze brakowało czasu.

KWARANTANNA  LUB  IZOLACJA  DOMOWA?
Dla wielu z nas taka sytuacja oznacza koszmar ciągłego siedzenia w domu. Boimy się, że nie poradzimy sobie 
zarówno z obowiązkami domowymi, jak i zawodowymi. Jeśli jednak odpowiednio zaplanujesz swój dzień, 
uchronisz siebie i najbliższych przed sporą dawką negatywnych emocji. 

PORADNIK
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jest coraz bardziej powszechne i stanowi duże zagrożenie, z jakim często policjanci muszą się zmierzyć
WYPALENIE ZAWODOWE  MONIKA NAWRAT

Wypalenie zawodowe jest jedną z możliwych reakcji organizmu na chroniczny stres związany z pracą  
w zawodach, których wspólną cechą jest ciągły kontakt z ludźmi i zaangażowanie emocjonalne w ich problemy. 
Zaliczają się do nich m. in.: policjanci, pielęgniarki, lekarze, strażacy, itd. Przypadłość ta może dotknąć każdego, 
bez względu na wiek, płeć czy wykonywany zawód. Niegdyś uważano, że dotyczy ona głównie osób z długim 
stażem pracy. Okazuje się jednak, że coraz częściej cierpią na nią także młodzi ludzie. 

Wydaje się, że jest to specyfika współczesnych czasów. Szyb-
kie tempo życia, ciągły stres i pośpiech sprzyjają pojawianiu się  
objawów wypalenia zawodowego, nawet już na początku kariery. 
Do szczególnie narażonych na syndromy wypalenia zawodowego 
pracowników należą również policjanci. W pracy, w której pod-
stawą jest relacja z drugim człowiekiem, bardzo często wymaga 
się zaangażowania. Zbyt duże poświęcanie się jakiejś sprawie, 
sposobowi życia lub związkowi, może doprowadzić do syndromu 
wypalenia zawodowego. Wtedy efekt budowania dobrych relacji 
międzyludzkich upada. Funkcjonariusze i pracownicy odczuwa-
ją negatywną postawę wobec pracy, ludzi i życia, obniża się ich  
samoocena i pojawiają się uczucia beznadziejności i zniechęcenia 
do działań. 

KTO Z NAS MA WIĘKSZE PREDYSPOZYCJE DO WYPALENIA  
ZAWODOWEGO? 
Cechy osoby predysponujące do wypalenia zawodowego to tak 
zwana wysoka reaktywność, czyli innymi słowy łatwość, szybkość 
i siła reagowania, a także silna motywacja do pracy. Zatem jeśli 
szybko i mocno reagujesz na różnego rodzaju bodźce i dodatkowo 
jesteś mocno zaangażowany w realizację swoich zadań to trze-
ba uważać.  Zwłaszcza, gdy cechuje Cię przy tym mniejsza wiara  
w siebie, swoje kompetencje. Pewna zależność, obronna posta-
wa, pasywność, przekonanie o małym własnym wpływie na to, 
co się dzieje (zewnętrzne umiejscowienie kontroli), nieracjonalne 
przekonania, co do roli zawodowej, unikanie trudnych sytuacji. 
Osoby predysponowane do wypalenia zawodowego często też są 
perfekcjonistami, idealistami. Bardzo dużo wymagają od siebie  
i oceniają się dość surowo.
Do interpersonalnych przyczyn wypalenia należą przede wszyst-
kim stosunki panujące między pracownikiem a resztą. Do tej 
płaszczyzny zalicza się także stresujące sytuacje, np. konflikty, 
brak wsparcia i zaufania, rywalizacja, problemy komunikacyjne, 
mobbing, kwestionowanie kompetencji, czy blokowanie rozwoju 
pracownika. Rola zawodowa również znacząco wpływa na moż-
liwość wystąpienia u pracownika/policjanta wypalenia zawodo-
wego. Policjanci narażeni są często na bardzo dużą odpowiedzial-
ność, w służbie występuje często spiętrzenie pracy, pośpiech. 
Funkcjonariusze skarżą się na trudności w pogodzeniu obowiąz-
ków zawodowych z obowiązkami wobec najbliższych przyjaciół. 
Miejsce ma również ograniczona możliwość awansu i niestabil-
ność pracy. 
Jak zatem widać ryzyko wypalenia zawodowego nasila się,  
gdy zaistnieje specyficzna konstelacja czynników. Zniechęcamy 
się powoli.

Wypalenie zawodowe to dość długotrwały proces. Często  
w początkowej fazie ciężko je dostrzec. Słynna badaczka Christina  
Maslach, która od lat zajmuje się tematyką wypalenia zawodowe-
go, wyróżniła trzy główne stopnie tego zjawiska: 

1. Wyczerpanie emocjonalne - zaczyna pojawiać się poczucie 
zmęczenia związanego z pracą. Osoba w tym stadium prze-
staje mieć siłę i chęci by, efektywnie wykonywać swoje obo-
wiązki. Nie ma energii i nie potrafi się zregenerować. Mimo 
wdrożenia w życie regeneracji i odpoczynku nie potrafi  
sumiennie pracować.

2. Depersonalizacja - pojawia się niechęć do współpracowni-
ków, pracodawcy. Zostaje zwiększony dystans, co skutkuje 
małą wydajnością w pracy. 

3. Obniżone poczucie własnych dokonań  - osoba w tej fazie za-
czyna negatywnie oceniać siebie oraz własne kompetencje 
zawodowe. Często sygnalizuje, że wkład włożonej pracy jest 
bez sensu i już nie nadaje się do pracy i wykonywania zadań. 
Pracownik nie czuje się na siłach i bardzo negatywnie ocenia 
siebie jako pracownika.

Rozpoznanie wypalenia zawodowego w pierwszej fazie jest nie-
zwykle trudne – w końcu każdy bywa czasem zmęczony i zestre-
sowany. Warto zwrócić szczególną uwagę na to, czy taki stan rze-
czy utrzymuje się przez długi czas. Jeśli tak – można to uznać za 
pierwszy niepokojący sygnał, którego nie należy ignorować. 

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu. Jak sobie z nim  
radzić? Kiedy pojawiają się niepokojące symptomy?

• Odporność psychiczna  - posiadamy naturalne zdolności ada-
ptacyjne do różnorodnych warunków oraz wspaniałą siłę do 
podnoszenia się po porażkach, tzw. rezyliencją. Zadbanie  
o swoje sfery życiowe oraz obserwacja własnych stanów 
emocjonalnych mają wpływ na naszą odporność psychiczną.

• Indywidualny program przeciwdziałania wypaleniu zawodo-
wemu - tutaj należy czujnie zaobserwować samego siebie 
oraz środowisko wykonywanej pracy. Obserwacja ma doty-
czyć newralgicznych punktów naszych cech osobowościo-
wych oraz warunków pracy. 

• Nowe wyzwania i zobowiązania - ważne, aby nie popadać  
w rutynę, która jest częstym czynnikiem pozbywającym nas 
entuzjazmu i energii. Warto podejmować nowe wyzwania 
oraz na co dzień wykonywać rzeczy w inny sposób.

• Priorytety życiowe i zawodowe  - często toniemy w niewyko-
nalnych zadaniach. Priorytety nie mogą dotyczyć tylko życia 
zawodowego, ale również prywatnego. Wyznaczenie priory-
tetów w naszych zadaniach powoduje, że poziom odczuwal-
nego przez nas stresu maleje.

• Zachowanie równowagi pomiędzy pracą a życiem  - jeśli nie 
ma bardzo ważnej konieczności pozostawania w pracy po 
godzinach to nie powinno się tego robić. Powinniśmy dbać  
o równowagę pomiędzy pracą a odpoczynkiem. Inwestuj 
swój czas w relacje, bo to właśnie one dają nam najwięcej 
satysfakcji z życia.

PORADNIK
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PSYCHOLOG DYŻURNY (24 H) 
- numer wyłącznie dla policjantów i pracowników cywilnych garnizonu stołecznego: tel. 602 356 233

PORADNIK

• Wysypiaj się - zapewnij sobie komfortowe warunki do  
wypoczynku;

• Aktywność fizyczna - zadbaj o swoje ciało i kondycję.  
Wydzielane endorfiny podczas wysiłku skutecznie poprawia-
ją humor i relaksują ciało;

• Nie zapominaj o przerwach w trakcie pracy. Twoje ciało  
i umysł potrzebują chwili odpoczynku;

• Rozwijaj swoje pasje  - one sprawią ze poczujesz się potrzeb-
ny i spełniony;

• Staraj się nie pracować ponad swoje możliwości. Oczywi-
ście ten punkt nie zawsze jest łatwy do spełnienia, zwłaszcza  
jeżeli naciskają na ciebie przełożeni. W przypadku gdy będziesz 

przeciążony obowiązkami, prawdopodobnie nie będziesz  
w stanie wypełniać ich w efektywny sposób;

• Nie zapominaj o urlopie. W trakcie wakacji postaraj się 
nie myśleć o pracy, nie wykonywać służbowych telefonów  
i nie odpisywać na maile. Urlop wykorzystaj na odpoczynek  
i zregenerowanie sił.

Artykuł podsumujmy pozytywnym myśleniem, dzięki które-
mu będzie łatwiej przejść przez rozwój pracy w tych dobrych  
i gorszych etapach życia. To od ciebie zależy czy twoja praca nadal  
będzie przynosiła ci satysfakcję i zadowolenie.

• Nikt nie będzie w stanie sam sprostać wszystkim wymaganiom.

• Nie musisz być perfekcjonistą w każdej dziedzinie.

• Mów o problemach w realizacji pewnych obowiązków.

• Informuj przełożonych o trudnościach w realizacji nowych zadań.

• Trenuj asertywność.

• Nie zawsze wszystko musisz robić sam/a.

• Nie ulegaj złudzeniu, że wszystko robisz najlepiej.

• Zaufaj sobie.

• Szukaj pozytywnych aspektów każdej sytuacji.

• Siła i treść twoich przekonań kształtuje to, co cię spotyka.

PAMIĘTAJ
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Każdy z nas wie, że normalna temperatura ciała wynosi ok. 36,6 
stopnia Celsjusza. Niemal cała energia cieplna w naszym ciele  
wytwarzana jest przez wątrobę, mózg, serce oraz pracują-
ce mięśnie. Ogrzana przez te organy krew roznosi ciepło po  
całym organizmie, by następnie oddać je przez skórę otoczeniu.  
Wiele czynników może zwolnić lub przyspieszyć tę wymianę.  
Organizm będzie jednak zawsze dążył do utrzymania prawidło-
wej do funkcjonowania temperatury, a szczególnie do utrzymania 
prawidłowego funkcjonowania strategicznych organów naszego 
ciała, czyli serca i mózgu. Wszelkie odchylenia od normy nie są 
„mile” widziane. Nadmiar ciepła może prowadzić do tzw. hiper-
termii, niedobór do hipotermii.

MECHANIZMY UTRATY CIEPŁA

PAROWANIE
Naturalny proces przebiegający w trakcie oddychania i pocenia 
się. Wysiłek fizyczny przyspiesza ewaporację (parowanie).  Nawet 
85% ciepła możemy utracić poprzez pocenie się.

KONWEKCJA
Ciepło w naszym organizmie jest w ciągłym ruchu poprzez zna-
ny nam prąd konwekcyjny. Ciepłe powietrze/woda poprzez 
ogrzewanie zmniejszają swoją gęstość, co powoduje wznoszenie 
się. Ok 15% ciepła tracimy właśnie poprzez zjawiska konwekcji  
(głowa, twarz, wzmożone oddychanie).

PRZEWODZENIE
Wymiana ciepła poprzez kontakt z ciałem o innej temperaturze. 
Najprościej wyobrazić sobie bieganie zimą po śniegu… W ten 
sposób możemy utracić 2% naszego ciepła.

PROMIENIOWANIE
Oddawanie energii w postaci promieniowania podczerwonego. 
W przypadku ludzkiego organizmu wzrasta wraz ze spadkiem 
temperatury otoczenia poniżej 20 stopni Celsjusza. Około 65% 
ciepła nasze ciało może wypromieniować do otoczenia.

MECHANIZMY OBRONNE ORGANIZMU

DRŻENIE MIĘŚNI
Mózg otrzymuje informacje z receptorów w skórze już przy 37 
stopniach. Powoduje to drżenie mięśni wbrew naszej woli. Praca 
mięśni, czyli ich kurczenie się i rozkurczanie powoduje wytwarza-
nie ciepła. Możemy świadomie „wyłączyć” ich drżenie, ale nie na 
długo. Bez usunięcia przyczyny uruchomienia tego mechanizmu 
wrócą do swojej pracy.

WYCHŁODZENIE DYSTALNYCH CZĘŚCI CIAŁA
Jeśli drżenie mięśni nie wystarczyło, by odpowiednio dogrzać 
organizm, a w szczególności organy wewnętrzne oraz mózg, do-
chodzi do zwężenia naczyń krwionośnych w skórze. Powoduje to 
ograniczenie utraty ciepła i przekierowanie krwi do serca i mózgu.

GĘSIA SKÓRKA
Czyli nastroszenie naszego „futra” – uniesienie włosków na skó-
rze. To wynik zwiększonego wydzielania hormonów przyspiesza-
jących przemianę materii i zwiększone zużycie tlenu, aby pod-
nieść temperaturę całego organizmu.

Jeśli nie odczytamy prawidłowo reakcji własnego ciała, nasz  
organizm zacznie wpadać w hipotermię. Spadek temperatury  
ciała poniżej 35 stopni powoduje dreszcze, bladą i zimną skórę, 
zmiany osobowości, trudności w koordynacji precyzyjnych ruchów.  
To łagodny stan z 5 stopniowej skali kończącej się śmiercią poniżej 
28-27 stopni wewnątrz ciała.

Jak więc zadbać o siebie, by przy długim lub aktywnym przebywaniu 
w chłodnym i wilgotnym otoczeniu nie narazić się na skutki wychło-
dzenia? Przede wszystkim stosować się do babcinych rad oraz sto-
sowania specjalistycznej odzieży, o której nasze babcie nie wiedzą. 

• Stosujmy odzież termiczną lub ubierajmy się warstwowo  
- każda kolejna warstwa zmniejsza utratę ciepła

• Nie dopuszczajmy do zawilgocenia odzieży, a jeśli jest mokra 
zmieńmy ją jak najszybciej na suchą - woda 25 razy przyspie-
sza przewodnictwo cieplne

• Dbajmy o „końcówki” naszego ciała jak ręce i stopy, oraz nie-
okryte części ciała (twarz), które jako pierwsze odczują utra-
tę ciepła

• Reagujmy na wskazówki wysyłane nam przez organizm  
- ciepło możemy doprowadzić również poprzez spożywanie 
węglowodanów

• Unikajmy bezruchu, praca mięśni nawet tych drobnych 
wspomoże walkę z wychłodzeniem

• Nie spożywajmy alkoholu, który powoduje rozszerzenie  
naczyń krwionośnych, co spowoduje szybszą utratę resztek 
ciepła.

W kolejnym numerze przedstawimy skrajną postać hipotermii, 
z którą możemy mieć do czynienia podczas interwencji wobec 
osób bezdomnych, ofiar wypadków w górach czy załamaniu się 
pokrywy lodowej. Omówimy także zasady udzielania pierwszej  
pomocy u osób w poszczególnych stanach hipotermii.

HIPOTERMIA
Co trzeba o niej wiedzieć?

 KINGA CZERWIŃSKA
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JEDNOSTKI SPECJALNE

Psy obronne – niezależnie od rasy mają pewne wspólne charakterystyczne cechy użytkowe. Typowy przykład 
stanowi owczarek niemiecki czy belgijski, które są najczęściej wykorzystywanymi rasami psów w służbach 
mundurowych. Szkolone są one jako psy obronne, ale także do innych zadań. Cechy użytkowe przydatne  
u tych psów wykorzystywane są do szkolenia w Policji w kategoriach: pies patrolowy, patrolowo-tropiący  
i do działań bojowych. Szkolenia takie odbywają się w Zakładzie Kynologii Policyjnej Centrum Szkolenia Policji  
w Sułkowicach. Na wartość użytkową psa składa się wiele czynników, nieraz trudnych do prześledzenia, 
ponieważ wynikają one z cech odziedziczonych po przodkach. Do roli obrońcy i stróża naszego mienia nadają 
się psy wykazujące odpowiednie cechy użytkowe, a więc z temperamentem zrównoważonym, a jednocześnie 
bystre, silne, odważne, cięte i twarde, czujne wobec osób obcych, zdolne nie tylko do samoobrony, ale także 
w razie potrzeby do unieszkodliwienia osoby, zagrażającej bezpieczeństwu jego przewodnika.

Na psa w roli obrońcy nadają się czworonogi, u których instynkt 
obronny zachował charakter czynny, a nie bierny – co znaczy,  
że są to psy, które w obliczu grożącego im niebezpieczeństwa 
nie cofają się, lecz odważnie stają do walki. Należy podkreślić,  
że nie wystarczy nauczyć czworonoga z góry ustalonych cech 
użytkowych. Konieczna jest ciągła, stała praca, której celem jest 
doskonalenie możliwości użytkowych psa w zależności od po-
trzeb i warunków danego terenu, w którym czworonóg ma pełnić 
służbę. Tak wszechstronnie przygotowany pies może być wyko-
rzystywany, m.in.: do zadań patrolowo-tropiących. Pies swoją 
obecnością oddziałuje psychicznie na zachowanie przestępcy, 
który ma zamiar naruszyć nietykalność osobistą funkcjonariusza. 

Pies patrolowo-tropiący staje w obronie swojego przewodnika  
w momencie napaści, ale także podejmuje pościg za uciekającym 
napastnikiem, zatrzymuje go i „walczy” z nim do czasu przybycia 
funkcjonariusza. Zadania stawiane takiemu psu są bardzo złożo-
ne, jest on bowiem zmuszony wykonywać niemal jednocześnie 
kilka czynności i to w niektórych przypadkach samodzielnie,  
np. bronić swojego przewodnika, pilnować przestępcy w czasie 
prowadzenia kontroli osobistej, być czujnym, gdyż w razie pono-
wienia ataku przez sprawcę, powinien natychmiast skutecznie 
stanąć w obronie swojego przewodnika oraz udaremnić ewen-
tualną ucieczkę. Pies musi więc być nie tylko agresywny i pewny 
siebie, ale także bardzo czujny i spostrzegawczy. 

Obrona przewodnika czy agresja? 

Znasz różnicę?

„Jest twoim przyjacielem, partnerem, obrońcą, twoim psem.
 Jesteś jego życiem, miłością, przewodnikiem.  
Będzie twój, wierny i oddany do ostatniego uderzenia serca. 
Winien mu jesteś zasłużyć na to oddanie.”
 
M. Siegal

fo
to

: M
ar

ek
 S

za
ła

js
ki



  17

JEDNOSTKI SPECJALNE

Czworonogi te nie tylko powinny bronić swojego opiekuna w cza-
sie ataku,  ale również pracować węchem na tak zwanym świeżym 
śladzie w trakcie pościgu za sprawcami przestępstw. Wykorzystu-
je się tu ich instynkt orientacyjny, węch i słuch do lokalizowania 
miejsca ukrycia się sprawcy. Jeśli uciekł on po dokonanym, np. 
włamaniu i zostawił po sobie ślad zapachowy, to pies w kategorii 
patrolowo-tropiącej powinien doprowadzić po śladzie do miejsca 
ukrycia się przestępcy.
Podstawy prawne regulujące użycie psa jako środka przymusu 
bezpośredniego to:

• Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 
360, z późn. zm.);
• Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośred-
niego i broni palnej(Dz. U. z 2019 r. poz. 2418);
• Zarządzenie nr 296 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 
marca 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań z uży-
ciem psów służbowych, szczegółowych zasad ich szkolenia oraz 
norm wyżywienia (Dz. Urz. KGP z 2019 r. poz. 11 oraz poz. 118).

Nie chcę zanudzać tutaj czytelnika surowymi artykułami z wyżej 
wymienionych podstaw prawnych, które zapewne wszyscy świet-
nie znamy, więc przytoczę od strony praktycznej podstawowe 
zadania i możliwości wykorzystania psa patrolowego i patrolo-
wo-tropiącego w zakresie umiejętności obrończych w trakcie  
służby: 

• obrona przewodnika przed gwałtownym, bezprawnym atakiem 
zagrażającym jego życiu lub zdrowiu;
• asekuracja przewodnika podczas czynności legitymowania;
• ochrona porządku i bezpieczeństwa na obszarach lub obiektach 
chronionych przez uprawnionego;
• pościg i obezwładnienie osoby podejrzewanej o popełnienie 
przestępstwa;
• konwojowanie osoby zatrzymanej;
• udział w zasadzkach bądź działaniach blokadowych celem 
zatrzymania osoby podejrzewanej o popełnienie przestępstwa;
• przeciwstawienie się osobie niepodporządkowującej się  
wezwaniu do porzucenia broni, materiału wybuchowego lub  
usiłującej bezprawnie odebrać broń palną funkcjonariuszowi.

AGRESJA A ĆWICZENIA OBROŃCZE

CO TWÓJ PIES ROBI?
Szczerzy zęby, warczy, rzuca się w stronę domniemanego wroga, 
kłapie zębami i próbuje chwytać lub gryźć.

CO TWÓJ PIES MA NA MYŚLI?
„Czuję zagrożenie!!!”

Definicja „agresji” mówi o tym, że jest to zachowanie mające na 
celu zastraszenie innego osobnika, dojście do konfrontacji i dzia-
łania, które stwarza ryzyko wyrządzenia szkody innemu organi-
zmowi. Zachowania agresywne u psa mogą przyjmować różne 
formy. Od warczenia, kiedy wejdziemy mu w drogę, aż po gryzie-
nie, zarówno zwierząt, jak i ludzi. Niezależnie od poziomu psiej 
agresji, należy reagować natychmiast. Agresja wywołana stra-
chem lub obroną występuje wtedy, kiedy pies jest przekonany  
o fizycznym zagrożeniu. U psów, które w przeszłości zaznały  
jakichś przykrych doświadczeń, agresję może wywołać nawet 
podniesiona ręka albo sam widok innego psa – może to wynikać  
z niedostatecznej socjalizacji. 

Wyróżniamy różne rodzaje agresji:
• terytorialna: zdarza się, kiedy pies uzna, że zagrożone jest jego 
terytorium, zazwyczaj dom i otaczający go teren oraz całe stado, 
wliczając w nie ludzi, jak i inne zwierzęta;
• posesywna: pojawia się, kiedy pies obawia się utraty czegoś, co 
stanowi jego własność – żywność, zabawki czy miejsce do spania;
• drapieżnicza: wywołana instynktem łowieckim – pościg w celu 
zdobycia pokarmu, wyzwalany przez ruch, np. uciekającej wie-
wiórki lub kota, człowieka uprawiającego jogging czy innego  
ruchomego obiektu;
• macierzyńska: wynika z obrony swojego potomstwa w niebez-
pieczeństwie;
• przekierowana: to takie zachowanie, gdy pies nie atakuje osoby 
lub innego agresora, którego się boi, ale atakuje kogoś innego, 
kto znajduje się w pobliżu.

Psy stresują się z podobnych przyczyn, co ludzie – w sytuacjach, 
nad którymi nie panują. Mogą je wywoływać, np.: ból, agresja  
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i zaczepki innych psów, strach przed pozostaniem samotnie  
w domu. Zestresowany pies okazuje to na rozmaite sposoby. 

Gdy zaniepokoi go coś w otoczeniu, z dużym wyprzedzeniem  
będzie wysyłał sygnały uspokajające (termin kynologiczny, z ang. 
calming signals). Jeśli nauczyliśmy się je „czytać”, będziemy mogli 
zainterweniować i wyciągnąć psa z nieprzyjemnej sytuacji. Wysy-
łanie sygnałów uspokajających nasila się wraz z rosnącym stre-
sem. Obserwując psa i widząc, kiedy daje do zrozumienia, że jest 
zestresowany możemy pomóc mu rozwiązać problem i uniknąć 
agresji zmuszającej go do obrony.

Najczęstsze sygnały uspokajające, które wysyła pies to:
• oblizywanie się, podgryzanie siebie i przedmiotów,
• dyszenie, drgawki, 
• gonienie ogona, sztywna sierść,
• otrzepywanie się,
• szczekanie, wycie, piszczenie, 
• zastygnięcie w bezruchu, powolne poruszanie się.

Przyjrzyjmy się własnemu psu. Znajdźmy przyczynę jego stresu, 
agresji czy strachu. Spójrzmy krytycznie na siebie i warunki, jakie 
stwarzamy zwierzęciu. Czasem warto poprosić o pomoc szkole-
niowca z zewnątrz, który pomoże rozwiązać problem. 

Skoro poznaliśmy już podstawy agresji u psa, to jak do tego ma 
się funkcja wyuczonej agresji u czworonoga, którego rolą jest 
obrona swojego przewodnika?  W dalszej części artykułu wytłu-
maczę czym są ćwiczenia obrończe i rola pozoranta w szkoleniu 
psa. 

Ćwiczenia obrończe to powtarzanie kilkukrotnie danej czynności 
przez psa, celem nabycia wprawy, uzyskania pewności siebie oraz 
lepszej sprawności w działaniach w danych sytuacjach, wynikają-
cych ze specyfiki pełnionej służby. W ćwiczeniach obrończych wy-
korzystuje się naturalne predyspozycje psa, które mają za zadanie 
wyrobić w nim natychmiastową reakcję, jako odpowiedź na atak 
ze strony napastnika. Zadaniem tych ćwiczeń jest wypracowanie 
by te reakcje były pewne, szybkie, silne i chroniły przewodnika 
psa.  

Podczas ćwiczeń obrończych należy kierować się pewnymi naj-
ważniejszymi zasadami:

• pies zawsze zwycięża w walce z pozorantem – budujemy w ten 
sposób jego pewność i odwagę; 
• zmieniać pozorantów i ich ubiór, by nie dopuścić do przyzwy-
czajenia psa do jednego stroju ochronnego  lub konkretnego  
zachowania pozoranta;
• zmieniać miejsce ćwiczeń, by nie zakodować w psie odruchu 
obrończego uzależnionego od konkretnego miejsca;
• nie przebierać pozoranta w miejscu widocznym dla psa.

Pisząc o zajęciach obrończych nie można tu pominąć bardzo waż-
nej roli, jaką pełni prawidłowo przeszkolony pozorant. Właściwe 
wyszkolenie psa w kierunku obrony oraz to, jaki nasz pies będzie 
w przyszłości, zależy nie tylko od jego przewodnika czy instrukto-
ra, pod okiem którego prowadzony jest cały kurs, ale od same-
go pozoranta, który będzie tu ważnym, o ile nie najważniejszym 
ogniwem. Średnio rokujący pies pracujący z dobrym pozorantem 
osiągnie zadowalający poziom wyszkolenia. 

Od pozoranta wymaga się wiedzy kynologicznej z zakresu psycho-
fizjologii psa, znajomości sprzętu używanego w tresurze i umie-

jętności jego użycia, znajomości zasad bezpieczeństwa pracy  
z psami służbowymi czy metodologii prowadzonych zajęć  
tresurowych. Nie bez znaczenia jest też sprawność fizyczna  
pozoranta, który musi wykazać się doskonałą koordynacją ruchową,  
wytrzymałością, kondycją i opanowaniem własnego ciała, zarówno  
w pracy z masywnym owczarkiem niemieckim, ale i bardzo  
szybkim owczarkiem belgijskim.

Od 2011 r. w Zakładzie Kynologii Policyjnej Centrum Szkolenia 
Policji w Sułkowicach prowadzone są kursy specjalistyczne dla 
policjantów  - przewodników psów wykonujących czynności pozo-
ranta. Zakres tematyczny 2-tygodniowego kursu obejmuje:
 
• bezpieczeństwo podczas symulacji z zakresu ćwiczeń  
obrończych; 
•    elementy obrończe w pracy z psem w kagańcu i bez kagańca.

Jak widać jest diametralna różnica pomiędzy psem wykazującym 
agresywne zachowania na tle emocjonalnym, w momencie nie 
radzenia sobie z problemami, a psem szkolonym do zadań obron-
nych.

Pamiętaj, by szkolić psa, nie potrzeba wymyślnego sprzętu.  
Potrzeba jedynie czasu, cierpliwości, konsekwencji i chęci  
do zabawy.

 KATARZYNA MATUSZEWSKA

JEDNOSTKI SPECJALNE
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TRENING  
NA KWARANTANNĘ cz. 2

Ogłoszony światowy stan pandemii SARS-CoV-2 i wynikające z niego obostrzenia sprawiły, że wiele osób zostało 
oddelegowanych na 14 dniowy okres kwarantanny. Wychodząc naprzeciw zmieniającym się warunkom, 
przedstawiamy zestaw ćwiczeń z własną masą ciała, które z powodzeniem wykonasz na niewielkiej przestrzeni 
w domu. 

W prezentowanej poniżej propozycji treningowej znajdziesz ćwiczenia wielostawowe z własną masą ciała, których systematyczne 
wykonywanie wpłynie na poprawę wytrzymałości siłowej mięśni oraz wydolność tlenową płuc. W realizacji założeń treningowych 
wykorzystam metodę treningu obwodowego. Oznacza to, że wszystkie zawarte poniżej ćwiczenia stanowią jeden obwód. Należy  
wykonać te ćwiczenia bezpośrednio po sobie w wyznaczonej ilości powtórzeń z jednoczesnym skróceniem czasu przerw pomiędzy 
ćwiczeniami. Zaplanowana przerwa, trwająca od 60 -120 sekund, nastąpi dopiero po wykonaniu całego obwodu. To czas na odpoczy-
nek oraz uzupełnienie płynów. 

Pamiętaj, że tempo realizacji ćwiczeń jest zależne od twojego obecnego samopoczucia i formy, dlatego podczas treningu skon-
centruj się na prawidłowym oddychaniu biomechanicznym, który jest przeciwstawny do oddziałującej na ciało siły grawitacji. 
Przykład: wypuść powietrze w trakcie prostowania nóg podczas wykonywania przysiadów.  Skupiając się na właściwym oddycha-
niu podczas ćwiczeń, poprawisz jakość wykonywanych zadań ruchowych, co w perspektywie przyczyni się do poprawy postawy ciała, 
mobilności stawów i elastyczności mięśni.
Trening obwodowy powinien trwać od 40 - 60 minut, dlatego zawsze zapisuj datę realizacji treningu, czas jego trwania oraz ilość wyko-
nanych obwodów. Efekty w postaci poprawy wydolności tlenowej zauważysz poprzez skrócenie czasu przerw pomiędzy ćwiczeniami 
oraz czasu przerw pojawiających się w trakcie realizacji ćwiczenia, które wykonasz, aby uzyskać wymaganą ilość powtórzeń w danym 
zadaniu.

Ćwiczenie nr 1 
Nazwa: wykrok w tył ze wznosem rąk nad głowę

Wykonanie: 
Ustaw stopy równolegle i wykonaj wykrok  
w tył z jednoczesnym wznosem rąk nad głowę.  
Obniż sylwetkę do momentu uzyskania kąta 
prostego w stawach kolanowych. Będąc w pozy-
cji niskiego wykroku, utrzymaj równoległe usta-
wienie miednicy do podłoża oraz napięte mię-
śnie brzucha. Kontroluj ustawienie kolana nogi 
wykrocznej (przedniej) nad stawem skokowym. 
Wykonaj wyprost sylwetki z jednoczesnym 
przeniesieniem rąk za plecy. W końcowej fazie  
ruchu złącz dłonie i unieś maksymalnie ramiona.  
Wykonaj 20 powtórzeń na nogę.

Program treningowy opracowała Aleksandra Musielak, trener przygotowania motorycznego Adrenaline FIT,
w ramach współpracy ze Stołecznym Magazynem Policyjnym
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Przedmiotowy program treningowy jest kontynuacją programu z listopadowego wydania magazynu, który zamieszczony jest  
na stronie internetowej Stołecznego Magazynu Policyjnego.

Podczas realizacji treningu wykonaj maksymalną ilość obwodów w czasie: 
40 minut  - jeśli czujesz się dobrze i masz potwierdzony „covid”;
60 minut  - jeśli jesteś osobą średnio zaawansowaną lub zaawansowaną w treningu. 
Zakończ poniższą propozycję treningową rozciąganiem statycznym, polegającym  
na utrzymaniu bez ruchu skrajnej pozycji ciała w czasie minimum 30 sekund. 
Do mojej propozycji rozciągania możesz dodać własny zestaw ćwiczeń rozciągają-
cych. 

TRENING WYTRZYMAŁOŚCI SIŁOWEJ Z WYKORZYSTANIEM WŁASNEJ MASY CIAŁA
OBWÓD
Ilość powtórzeń w jednej serii: 40 powtórzeń 
Przerwa na koniec obwodu: 60 -120 sekund 
na uzupełnienie płynów 

Brak przerwy pomiędzy ćwiczeniami.
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Ćwiczenie nr 3
Nazwa: wyprost nóg w skłonie

Wykonanie: 
Stań w lekkim rozkroku i ustaw palce stóp rów-
nolegle. Utrzymując dłonie na podłożu, obniż 
pozycję ciała do niskiego przysiadu, aby „usiąść” 
na piętach.  Utrzymaj całe stopy na podłożu lub 
unieś pięty. Rozpocznij ruch prostowania kolan 
bez unoszenia rąk z podłoża. Zatrzymaj na se-
kundę pozycję wyprostu nóg, aby rozciągnąć 
mięśnie tylnej strony nóg. Pilnuj, aby w trakcie 
wykonywania przysiadu kolana nie przemiesz-
czały się do wewnątrz. 

Ćwiczenie nr 5
Nazwa: podskoki obunóż w pozycji podporu przodem

Wykonanie: 
W pozycji podporu przodem na dłoniach wyko-
naj podskok obunóż pod klatkę piersiową. Ob-
niż pozycję bioder do momentu, aż usiądziesz 
na piętach. Wolno wróć do pozycji podporu 
przodem prawą nogą. Wykonaj 20 ruchów „po-
wrotnych” nogą prawą a następnie rozpocznij 
odliczanie na lewą nogę.

Ćwiczenie nr 4
Nazwa: wznos ugiętej nogi w klęku podpartym 

Wykonanie: 
Przejdź do pozycji klęku podpartego, ustawiając 
kolana w linii bioder, a następnie skieruj dolny 
odcinek pleców ku górze, aby napiąć mięśnie 
brzucha. Utrzymując napięty brzuch, rozpocznij 
ruch unoszenia ugiętej nogi. Prowadź ruch do 
momentu aż poczujesz napięcie mięśni poślad-
ków. W celu zwiększenia odczucia pracy mięśnia 
pośladkowego średniego, skieruj palce pracu-
jącej stopy na zewnątrz. Pilnuj, aby w trakcie  
wykonywania ruchu biodra nie przemieszały się 
na boki. Wykonaj 20 wznosów na nogę.

Ćwiczenie nr 2
Nazwa: przysiad ze wznosem kolana

Wykonanie: 
Stań w lekkim rozkroku i unieś ramiona przed 
klatkę piersiową. Następnie ugnij nogi, aby obni-
żyć pozycję bioder do linii kolan.  Stale utrzymuj 
wyprostowane plecy i wstań z jednoczesnym 
uniesieniem kolana. W końcowej fazie ruchu 
utrzymaj prawe kolano na wysokości linii bioder 
i napnij lewy pośladek oraz mięśnie przedniej 
strony ud. Wykonaj 20 wznosów na nogę.

Przypominamy, że wszystkie treningi znajdują się również na kanale YouTube Komendy Stołecznej Policji, a także na stronie interne-
towej Aleksandy Musielak.



21

TRENING & ZDROWIE

Powyższy zestaw 9 ćwiczeń stanowi jeden obwód. Po wykonaniu wszystkich ćwiczeń w ilości 40 powtórzeń, odpocznij 60 -120 
sekund i uzupełnij płyny. Wykonaj maksymalną ilość obwodów w czasie 40 lub 60 minut, a następnie zakończ trening rozciąganiem 
statycznym (utrzymaj skrajną pozycję rozciągania w czasie minimum 30 sekund). 

Ćwiczenie nr 9
Nazwa: wznosy nóg w podporze bokiem

Wykonanie: 
W pozycji podporu bokiem na lewym łokciu, 
unieś tułów i napnij mięśnie pośladków. Unieś 
prawą rękę na wysokość obręczy barkowej.  
W celu asekuracji możesz oprzeć prawą rękę na 
podłożu przed klatką piersiową. Rozpocznij ruch 
unoszenia prawej nogi prostej w stawie kolano-
wym. Utrzymaj prostą linię ciała w podporze bo-
kiem i wykonaj wydech podczas unoszenia nogi. 
Wykonaj 40 wznosów na nogę i zmień stronę.  

Ćwiczenie nr 8
Nazwa: spięcia brzucha ze skrętem w leżeniu tyłem

Wykonanie: 
W leżeniu na plecach, unieś lewą nogę ugiętą 
w kolanie. Utrzymaj kolano w linii brzucha, aby 
kontrolować „docisk” dolnego odcinka pleców 
do podłoża. Wykonaj unoszenie tułowia z jed-
noczesnym skrętem tułowia. W przypadku od-
czucia pracy mięśni pleców opuść lewą nogę na 
podłoże, aby uzyskać większą stabilizację mięśni 
pleców. Wykonaj 40 skrętów w przeliczeniu na 
prawą nogę i 40 skrętów na lewą nogę.

Ćwiczenie nr 7
Nazwa: wznos prawej ręki i nogi w leżeniu przodem

Wykonanie: 
W leżeniu na brzuchu złącz nogi i napnij mię-
śnie pośladków. Unieś prawą rękę przed głowę 
i oprzyj czoło na lewej ręce. Wykonaj wydech 
w momencie unoszenia kończyn prawej strony 
ciała. Wykonaj 40 wznosów na prawą stronę  
i 40 wznosów na lewą. W celu zwiększenia  
intensywności zadania możesz utrzymać w dło-
ni niewielki ciężar (ok. 0,5 kg lub 1 kg).  

Ćwiczenie nr 6
Nazwa: naprzemienna „agrafka” w leżeniu przodem

Wykonanie: 
W leżeniu na brzuchu złącz nogi i napnij mię-
śnie pośladków. Oprzyj prawą rękę na dolnym 
odcinku pleców, a lewą na szyi lub złącz ręce  
za plecami (agrafka). Utrzymując złączone sto-
py i napięte mięśnie pośladków, rozpocznij ruch 
przenoszenia ramion na plecy. W celu aseku-
racji, możesz oprzeć czoło na podłoże. Wyko-
naj łącznie 80 powtórzeń, aby 40 razy położyć  
prawą rękę na dolny odcinek pleców.
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Wszyscy wiemy, że broń palna jest środkiem przymusu bez-
pośredniego (ŚPB) przyjmującego formę ostateczną. Każdy  
z policjantów wychodzących na służbę powinien czuć ogromną 
odpowiedzialność jako posiadacz broni palnej. Jest wiele czynni-
ków wpływających na bezpieczeństwo użytkowania broni palnej 
służbowej. Zazwyczaj są to zabezpieczenia konstrukcyjne przed 
możliwością oddania przypadkowego strzału (opisywane w po-
przednich artykułach), czy też zasady bezpieczeństwa wpajane 
przez instruktorów szkół policyjnych, skończywszy ostatecznie 
na palcu naciskającym na język spustowy bezpośrednio połączo-
nym z naszym narządem ośrodkowego układu nerwowego zwa-
nym mózgiem. To ostatnie zabezpieczenie jest najskuteczniejsze 
i wiąże się z pełną świadomością oddania strzału czy absolutnym  
panowaniem nad bronią od momentu jej dobycia aż do schowa-
nia jej do kabury. 

Niemniej jednak ważnym i istotnym elementem wpływającym 
na bezpieczeństwo użytkowania broni palnej w służbie, jak i kul-
turę pracy każdego policjanta, jest sposób przenoszenia tego 
rodzaju ŚPB. W tym aspekcie kultura pracy to m.in. odpowiedni 
dobór kabury zgodnie z preferencjami użytkownika (policjanta),  
jak i rodzajem służby jaką wykonuje. 

Przenoszenie w sposób bezpieczny powinno łączyć się ze sku-
tecznością dobycia broni palnej i tu jedno nie może wykluczać 
drugiego. Nowoczesna kabura musi także zapewniać policjanto-
wi komfort, kiedy znajdzie się w sytuacji, np. pościgu pieszego  
za niebezpiecznym przestępcą czy próby zaboru broni przez agre-
sora podczas prowadzonej interwencji. Polecamy  zastosowanie 
wówczas pewnego dobrego nawyku polegającego na ułożeniu 
dłoni na rękojeści broni w kaburze. Daje to nam dodatkowe  
zabezpieczenie manualne i świadomość, że to my jako pierwsi 
dobędziemy broń oraz pełną kontrolę w tym zakresie, wyklucza-
jąc w dużym stopniu element zagubienia czy zaboru broni. 

Zastosowanie kabury na broń powinno być uzależnione od ro-
dzaju pełnionej służby, jak i zadań postawionych naszym stróżom 
prawa. Inną kaburę będą preferować policjanci pełniący służ-
bę po cywilnemu, kontrterroryści czy też nasi „prewencjusze”. 
Niemniej jednak wspólnym mianownikiem łączącym skuteczne 
użytkowanie kabury będzie zawsze pamięć mięśniowa, która 

jest kształtowana poprzez trening bezstrzałowy i na to zwracamy 
szczególną uwagę. 

Kabury mogą być sklasyfikowane na widoczne lub ukryte.

KABURY UKRYTE
Zagadnienie dotyczące skrytego przenoszenia broni wykorzysty-
wane jest przez policjantów pracujących po cywilnemu, m.in.  
w pionach kryminalnych czy kontrterrorystów.

Warto nadmienić, że istnieją też sposoby przenoszenia broni  
w kaburze umieszczonej poza naszym ubraniem. Trzeba tu wy-
mienić wszelkiego rodzaju saszetki, torebki, a nawet torby i pleca-
ki. Wymienione elementy stanowiące część policyjnej garderoby 
są wyposażone w dodatkowe przegródki czy też kieszenie, np. na 
magazynki. Ważne jest, aby tego typu kabury były konstrukcyjnie 
wyposażone w błyskawiczny dostęp do broni i znowu przypo-
minamy o tym, aby nie bagatelizować treningu bezstrzałowego  
w myśl zasady więcej potu na treningu, mniej krwi w walce.

KABURY
Przenoszenie i dobycie broni palnej krótkiej przez 
olicjantów to temat jak najbardziej godny uwagi, ponieważ 
bezpieczeństwo osób postronnych, jak i naszych stróżów 
prawa, jest jednym z najważniejszych czynników w służbie 
Policji. Utrata broni palnej przez mundurowego skutkuje 
konsekwencjami dyscyplinarnymi dla niego samego 
oraz powoduje sytuacje, kiedy utracona lub odebrana 
broń służbowa może zostać wykorzystana w procederze 
przestępczym. 

WYPOSAŻENIE

Po pierwsze bezpieczeństwo



KABURY WIDOCZNE
Kabury, które są widoczne mają najczęściej zastosowanie przez 
pion naszej prewencji, ale i naszych kontrterrorystów. Jeśli cho-
dzi o zastosowanie kabur przez operatorów pododdziałów kontr-
terrorystycznych, m.in. SPKP Warszawa to tu jest duży wachlarz 
ich wykorzystania, gdyż mogą być umieszczane na: kamizelce 
taktycznej (warto zastosować podczas np. działań ochronnych  
w zakresie Grupy Wsparcia Taktycznego), na udzie (kabury  
udowe), na pasie nośnym.

Materiał, z jakiego obecnie są wykonywane kabury, można skla-
syfikować jako:
• kabury miękkie (np. materiał cordura)
• twarde (np. kydex*, czy inne tworzywo sztuczne)
• hybrydowe (np. połączenie skóry z kydexem). 

W kwestii materiału, z jakiego wykonana jest kabura, ważne jest, 
aby nie odkształcał się on w trakcie użytkowania. Z czasem może 
pojawić się problem z wkładaniem do niej broni (np. kabury 
miękkie).

Dodatkowe zabezpieczenie kabury przed zagubieniem lub za-
borem broni to temat, który producentów ogranicza, ale tylko  
w kwestii wyobraźni konstruktora. Począwszy od elementów  
zabezpieczających broń w postaci zatrzasków, klipsów po kabu-
ry z kydexu, które są tak dopasowane do danego rodzaju broni, 
że nie ma możliwości, aby broń się ruszała czy wypadła pomimo 
braku zastosowania dodatkowego elementu zabezpieczającego. 
W poruszanym wątku należy podkreślić fakt, że rodzaj zabezpie-
czenia broni zastosowany w kaburze jest kwestią indywidualną 
każdego użytkownika i powinien uwzględniać jego preferencje  
w tym zakresie.

Szybkość dobycia broni jest po stronie kabury zewnętrznej zarów-
no na pasie, jak i udzie, jest to przewaga nad kaburami wewnętrz-
nymi  - użytkownik najpierw musi uporać się z elementem swojej 
garderoby, a później rozpocząć proces dobycia. Niemniej jednak 
stołeczni stróże prawa z powodzeniem korzystają właśnie z kabur 
zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Głównym elementem wpły-
wającym na skuteczność wykonania procedury dobycia i spraw-
nego włożenia broni do kabury jest trening bezstrzałowy i o tym 
należy pamiętać. 

* Kydex - tworzywo sztuczne, które pod wpływem temperatury 
staje się plastyczne, a po wystygnięciu trzyma swój kształt.
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Każdego roku za sprawą aury, jaką roztaczają wokół Święta Bożego Narodzenia, 
budzą się w nas wspomnienia. Pamiętamy ten magiczny czas, kiedy będąc dziećmi  

z niecierpliwością czekaliśmy na pojawienie się pierwszej gwiazdki.

Przełamanie się opłatkiem, składanie świątecznych życzeń, kolacja Wigilijna, a później 
wyczekiwanie z niecierpliwością na prezenty. I choć minęło wiele czasu od momentu, 
kiedy tak postrzegaliśmy te chwile, to nadal pozostają one jednymi z najważniejszych  

i najpiękniejszych dni w roku.

Ten rok jest jednak inny od wszystkich poprzednich. Epidemia z jaką zmaga się cały 
świat jest wyzwaniem także dla nas. Mamy z nią do czynienia na służbie i w życiu 

prywatnym. Sami najlepiej wiecie, jak dużym jest zagrożeniem.  

Służbowe obowiązki, które z takim zaangażowaniem realizujecie sprawiają, że wielu 
z Was nie będzie mogło wraz z najbliższymi zasiąść do świątecznego stołu, gdy na 
ciemnym niebie rozbłyśnie oczekiwana przez dzieci gwiazda. Gdy większość ludzi 
będzie brać w ręce opłatek, Wy będziecie troszczyć się o to, aby byli bezpieczni. 

Życzymy Wam, aby  ta służba dla innych przynosiła zasłużoną satysfakcję, 
a Święta zarówno w czasie pracy, 

jak i wśród najbliższych wypełnił spokój i pogoda ducha.
Gdy wrócicie do swoich domów, odpocznijcie od codziennego zgiełku, 
poświęćcie ten czas rodzinie i czerpcie z tego jak najwięcej szczęścia.

Drodzy Policjanci i Policjantki, Szanowni Pracownicy Cywilni

Zdrowych i pogodnych Świąt życzy wszystkim czytelnikom Redakcja SMP


