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W Komendzie Głównej Policji odbyła się uroczystość związana 
z finałem konkursu „Policjant, który mi pomógł”. Uczestniczyli  
w nim: insp. Roman Kuster Zastępca Komendanta Głównego 
Policji oraz Komendanci z jednostek, z których pochodzą laure-
aci konkursu. Wśród wyróżnionych, jako jedyna z Garnizonu Sto-
łecznego, była nasza policjantka, dzielnicowa z Posterunku Policji  
w Zalesiu Górnym  - st. sierż. Wioletta Domagała.

Spośród 106 zgłoszonych kandydatów, laureatami konkursu  
zostało 5 policjantów. St. sierż Wioletta Domagała została nagro-
dzona w związku z prowadzoną przez nią sprawą dotycząca prze-
mocy w rodzinie. Jej zdecydowane działanie, empatia i skuteczność  
zostały docenione. W swojej codziennej służbie, już od 6 lat wyka-
zuje się zaangażowaniem, wyjątkowym profesjonalizmem, wzoro-
wą postawą i umiejętnościami.

Wraz z Komendantem Powiatowym Policji w Piasecznie  
mł. insp. Pawłem Krauz, z rąk Komendanta Głównego Policji 
gen. insp. Jarosław Szymczyka, odebrała statuetkę konkursu,  
a ponadto Komendant Główny Policji postanowił przydzie-
lić jednostkom organizacyjnym Policji, w których służbę pełnią 
wyróżnieni policjanci, dodatkowe nowe policyjne radiowozy.
Jesteśmy dumni, że st. sierż. Wioletta Domagała pełni służbę  
w naszych szeregach.

Decyzją Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie  
mł. insp. Pawła Krauz, nowy policyjny radiowóz zostanie przy-
dzielony do pełnienia służy przez dzielnicową st. sierż. Wiolettę  
Domagałę.
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AKTUALNOŚCI

POLICYJNE
DRONY 
W AKCJI

Mając na względzie bezpieczeństwo powracających z wakacji,  
w dniach 27-29 sierpnia 2021 roku na drogi garnizonu stołeczne-
go skierowana została maksymalna liczba policjantów ruchu dro-
gowego. W miejscach o największym natężeniu ruchu policjan-
ci nadzorowali jego płynność, a w uzasadnionych przypadkach 
podejmowali ręczne kierowanie ruchem. W działaniach wzięli 
udział również funkcjonariusze wchodzący w skład grupy SPEED, 
których zadaniem jest przeciwdziałanie niebezpiecznym zacho-
waniom na drodze.

W czasie służby policjanci przede wszystkim:
• egzekwowali od kierujących przestrzeganie ograniczeń 

prędkości;
• sprawdzali sposób przewożenia dzieci w pojazdach oraz 

korzystania z pasów bezpieczeństwa;
• stanowczo reagowali na wszelkie nieprawidłowe zacho-

wania kierujących wobec pieszych, rowerzystów i innych 
niechronionych uczestników ruchu drogowego;

• reagowali na wykroczenia popełniane przez motocyklistów  
oraz innych kierujących jednośladami;

• kontrolowali stan trzeźwości i stan psychofizyczny kierują-
cych;

• kontrolowali stan techniczny pojazdów.

Oprócz radiowozów i nowoczesnych urządzeń do pomiaru pręd-
kość pojazdów, policjanci użyli również bezzałogowych statków 
powietrznych - DRONÓW.  Dzięki nim, funkcjonariusze jeszcze 
skuteczniej mogli czuwać nad bezpieczeństwem uczestników  
ruchu drogowego i powracających z wakacji.

Ponadto policjanci zwracali uwagę na kierujących samochodami 
ciężarowymi, którzy nie stosują się do zakazu ruchu pojazdów  
i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekra-
czającej 12 ton (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu 
z dnia 31 lipca 2007 roku w sprawie określonych ograniczeń oraz 
zakazu ruchu niektórych pojazdów na drogach, tj. Dz. U. z 2021 
r. poz. 783).

Przypominamy, że pojazdy i zespoły pojazdów ciężarowych  
o DMC powyżej 12 ton nie mogą poruszać się po drogach:
• w piątki od godz. 18:00 do 22:00;
• w soboty od godz. 8:00 do 14:00;
• w niedziele od godz. 8.00 do 22:00.

Powyższe ograniczenia nie dotyczą m.in. autobusów, pojazdów 
przewożących lekarstwa i środki medyczne, artykuły szybko psu-
jące się, paliwa oraz żywe zwierzęta. Po drogach mogą przemiesz-
czać się również pojazdy biorące udział w akcjach ratowniczych  
i humanitarnych oraz te, które pomagają w usuwaniu awarii czy 
skutków klęsk żywiołowych.

Dodatkowo z zakazu zwolnione są pojazdy, które:
• powracają z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogo-

wego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mających sie-
dzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

• wjechały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza ter-
minami lub godzinami obowiązywania zakazu, w odległości  
do 50 km od miejsca przekroczenia granicy;

• oczekują na granicy na wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej.

Bezpieczeństwo na drogach - to priorytet 
policjantów warszawskiej „drogówki”. 
Szczególnie podczas tzw. długich weekendów, 
wakacyjnych wyjazdów czy powrotów. To 
czas, kiedy na drogach widać wzmożony ruch 
pojazdów, a wielu kierowców, chcąc szybko 
dotrzeć do domu, porusza się z nadmierną 
prędkością. Niestety, to właśnie pośpiech, 
brawura i brak rozwagi są często przyczynami 
wielu wypadków oraz tragedii na drogach.

 OPRACOWANIE i FOTO: 
     WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO KSP
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Krótkie filmiki promujące produkty czy też usługi, kojarzą się przede wszystkim z reklamą, która 
zgodnie z powiedzeniem „jest dźwignią handlu”. Takie produkcje mają związek nie tylko z branżą 
komercyjną, gdzie dobrze zareklamowany produkt będzie lepiej sprzedanym, a co za tym idzie da 
większe wpływy firmie. Odpowiedzmy sobie na pytanie, jaki produkt wytwarza POLICJA? Każdy 
go zna i na każdym kroku się z nim styka. Nazywamy go BEZPIECZEŃSTWEM. Jego zapewnienie  
i utrzymanie wymaga ciągłego zaangażowania tych funkcjonariuszy, którzy na pierwszej linii 
pracują nad coraz to lepszą jego jakością. Promocja bezpieczeństwa to już domena policjantów  
z Wydziału Komunikacji Społecznej. To właśnie ich dziełem są liczne spoty filmowe. Jak wygląda 
ich tworzenie, ile czasu trzeba poświęcić, aby powstała dobra filmowa produkcja, o tym właśnie 
jest ten artykuł.

SPOTY  FILMOWE
JAK SKUTECZNIE PROMOWAĆ BEZPIECZEŃSTWO 

 DANIEL NIEZDROPA

Policja to największa państwowa „firma” w Polsce, w której służy 
prawie 100 tysięcy funkcjonariuszy i pracuje 25 tysięcy pracowni-
ków, w tym połowa w korpusie służby cywilnej. Jesteśmy służbą 
„no profit”, która w sposób jasny i czytelny, określony w ustawie 
o Policji, realizuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeń-
stwa publicznego. 

Niezwykle ważne zadania skupione są w obszarze komunikacji 
społecznej. Nic tak nie oddziałuje na wyobraźnię, jak przekaz fil-
mowy, dlatego po taką formę sięga się najczęściej. W Komendzie 
Stołecznej Policji, tą dziedziną promocyjnej działalności zajmuje 
się Sekcja Prasowa. Działający w jej strukturze zespół kamerzy-
stów i fotografów, stara się tworzyć takie filmy, które nie odstają 
jakością oraz formą od realizowanych przez komercyjne agencje. 
Tematyka policyjnych produkcji filmowych jest niezwykle szero-
ka, od kryminalnych realizacji oraz zatrzymań, poprzez relacje  
ze ślubowań, świąt, rocznic, policyjnych pasji, treningów, aż po 
filmy instruktażowe, które można wykorzystywać w szkoleniu po-
licjantów. Policjanci z WKS-u nie ograniczają się tylko do naszego 
garnizonu. Przykładem ostatniej współpracy z komendą powiato-
wą z Nowego Dworu Gdańskiego był spot filmowy, który dotyczył 
problemu zaginięć dzieci w okresie wakacji. 

W swojej pracy, oprócz konwencjonalnych narzędzi, w postaci  
kamer i aparatów, policjanci wykorzystują również drony, aby  
w ten sposób urozmaicić i uatrakcyjnić nagrania. Zanim jednak 
finalny produkt trafi na stronę internetową KSP, YouTube, Facebo-
ok-a, Instagram, Twitter, czy też zostanie wyświetlony w mediach 
telewizyjnych, wymaga porządnej obróbki oraz montażu. W dal-
szej części artykułu, opowiemy Wam, jakie etapy przechodzi każ-
da kolejna produkcja filmowa z Wydziału Komunikacji Społecznej.

Produkcja filmów służy wielu celom. Może to być promocja za-
wodu policjanta, mająca zachęcać młodych ludzi do wstępowania  
w szeregi służby, a czasami też skuteczne oddziaływanie pre-
wencyjne i profilaktyczne. W maju tego roku, policyjni filmowcy 
z Sekcji Prasowej stołecznego Wydziału Komunikacji Społecznej 
zajęli się tematyką zagrożeń w ruchu drogowym i zrealizowali 

5 spotów, które następnie ukazywały się cyklicznie na początku 
każdego majowego weekendu. Nie przypadkiem ten właśnie mie-
siąc był wybrany na ich emisję. Pomysł był taki, aby oddziaływać 
na kierowców już od majówki, uświadamiać ich, że niebawem 
rozpoczną się wakacje, co wiąże się ze wzmożonym ruchem na 
drogach i tym samym wzrostem potencjalnych zagrożeń. Efek-
tem finalnym tej pracy, były utrzymane w ciekawej konwencji - 
produkcje dotyczące: jazdy z nadmierną prędkością, zachowania  
w rejonie przejść dla pieszych, dbania o stan techniczny pojaz-
dów, korzystania podczas jazdy z telefonu komórkowego oraz 
bycia trzeźwym „za kółkiem”. Każdy z tych spotów, pomimo, że 
kilkudziesięciosekundowy, to wymagał jednak nagrania dużo 
większej ilości materiału. Spora liczba wyświetleń na portalach 
społecznościowych potwierdziła później, że praca naszych fil-



5

mowców znalazła uznanie, a produkt zwany „bezpieczeństwem” 
otrzymał bardzo dobrą oprawę. 

ETAPY POWSTAWANIA SPOTÓW

PIERWSZY RODZI SIĘ POMYSŁ, zakładamy, że robimy film, zada-
jąc sobie pytanie: o czym, w związku z czym? Przydaje się wtedy 
tzw. „burza mózgów”, spotkanie z naczelnikiem, odprawa. Każ-
dy przecież może mieć jakiś pomysł, a że pracujemy zespołowo,  
to wypracowanie i wybranie najlepszego rozwiązania nie powin-
no stwarzać problemu.

OKREŚLAMY CEL, jaki chcemy osiągnąć. W przypadku ostatnich 
spotów, celem było uświadomienie kierowców, a co za tym idzie 
przekonanie ich do właściwego zachowania na drodze. Poza tym 
pokazanie najważniejszych zagrożeń. 

TWORZYMY SCENARIUSZ, co najmniej jego zarys, czasami szkic 
sytuacyjny, miejsce, podział ról, ewentualne dialogi, rozpisujemy 
kolejne sceny. 

WYBIERAMY AKTORÓW I STATYSTÓW, bo są to osoby, któ-
re odegrają konkretne role, nawiązujemy kontakt z właściwym  
wydziałem, przy ostatnich produkcjach była to stołeczna dro-
gówka. W produkcjach WKS-u biorą udział zarówno policjanci jak  
i pracownicy.

PLAN FILMOWY, to wybranie konkretnego miejsca, gdzie będą 
realizowane spoty. Niejednokrotnie przeprowadzany jest tam 
wcześniejszy rekonesans, pod kątem oceny i doboru ewentual-
nego tła, oświetlenia oraz możliwości realizacyjnych.

REALIZACJA, to wyjazd na plan, po wcześniejszym przygotowaniu 
sprzętu, kamer, aparatów, statywów, uchwytów, gimbali (stabili-
zatorów), baterii, dodatkowego oświetlenia (w przypadku scen 
nocnych). To najbardziej pracochłonny etap, który nie ogranicza 
się do pojedynczych ujęć. To wiele godzin spędzonych z kamerą, 
podczas których operator wykonuje dziesiątki nagrań. Realizacja 
jest najważniejszym etapem produkcji spotu filmowego. 

MONTAŻ, wymaga nie tylko znajomości specjalistycznego 
oprogramowania, ale przede wszystkim dużej wyobraźni, arty-
stycznego myślenia, umiejętności łączenia scen, doboru pod-
kładu muzycznego, głosu lektora, stworzenia czołówki, napisów  
i zakończenia.

CO JEST NAJWAŻNIEJSZE?

ODBIORCA, bo każda produkcja spotu filmowego jest ukierunko-
wana na konkretnego odbiorcę. Czy to będzie spot o bezpieczeń-
stwie i zagrożeniach, czy też materiał promujący Policję, to każdy 
z nich będzie miał swojego odbiorcę. Będą to seniorzy, młodzież 
czy też ludzie z różnych branż i dziedzin życia społecznego oraz 
zawodowego. Dlatego patrząc na te wszystkie aspekty, należy 
przyjąć taką formę filmową, aby była ona zrozumiała dla nich pod 
każdym względem, również językowym. Pokazanie ciekawych  
rekwizytów, nowoczesnych i atrakcyjnych samochodów, to tylko 
jeden ze sposobów, aby pozyskać skupienie odbiorców spotu.

CZAS TRWANIA, nie może być zbyt długi, ważny przekaz trzeba 
tak umiejętnie przygotować, aby w krótkich, często najbardziej 
dynamicznych, czy też zmieniających się w sposób uporządkowa-
ny i logiczny ujęciach, pokazać przesłanie spotu. 

EMISJA i PUBLIKACJA, chcąc dotrzeć do jak największej liczby od-
biorców, wybieramy taki kanał dystrybucji, aby spot obejrzało jak 
najwięcej osób. Mogą to być media telewizyjne, społecznościo-
we, w tym również własne. Później pozostaje już tylko zbieranie 
opinii, sprawdzanie liczby odsłon i pozycjonowanie bądź cyklicz-
ne przypominanie spotu. 

Tak właśnie wygląda tworzenie spotów fimowych dla bezpieczeń-
stwa i promocji Policji, które wbrew pozorom wymagają nie tylko 
dobrego przygotowania, ale też wiele godzin pracy z nagraniem. 
Jest to ważna forma komunikacji społecznej, dlatego też efek-
tywne wykorzystanie takiego przekazu stanowi priorytet w pracy  
stołecznej „prasówki”. 

Nasi policjanci muszą być nie tylko dobrymi realizatorami oraz 
montażystami, ale również specjalistami od reklamy i marketin-
gu. Trzeba umiejętnie łączyć w sobie wszystkie te cechy. Wytwo-
rzyć to jedno, ale spowodować, żeby spot okazał się strzałem  
w dziesiątkę to drugie. 

Dlatego zachęcamy was do oglądania spotów i filmów naszej  
rodzimej produkcji na kanale YouTube, Twitter, Facebook czy 
też stronie internetowej KSP. W wielu z nich zobaczycie znanych  
aktorów, sportowców czy też producentów filmowych. 

OGLĄDALNOŚĆ PRODUKCJI FILMOWYCH 
WYDZIAŁU KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KSP 

liczba odsłon:
Facebook - ponad 4 miliony
YouTube - ponad 130 tysięcy



WSPINACZKA 

Wspinaczka – to nie tylko wypad w góry, podziwianie wspaniałych malowniczych 
krajobrazów, lecz duży wkład siły fizycznej, wymagający ponadprzeciętnej sprawności. 
Policjant Wydziału Konwojowego KSP, instruktor wspinaczki sportowej (po drogach 
ubezpieczonych i nieubezpieczonych) sierż. sztab. Mariusz Szopa opowie nam o tym,  
jak zaczęła się jego przygoda. 

moja pasja 

 MONIKA NAWRAT
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Od kiedy zaczęła się Twoja przygoda ze wspinaczką?
Marzenia o wspinaczce pojawiły się już w dzieciństwie. Tak na-
prawdę nie miałem takich możliwości. Dopiero jak wyprowadzi-
łem się od rodziców, w wieku około 18-20 lat, zacząłem realizo-
wać swoją pasję sportową. Jestem absolwentem wychowania 
fizycznego w Warszawie. To był dobry czas na skupieniu się nie 
tylko na nauce, ale również na pogłębianiu wiedzy o tej dyscypli-
nie sportu.

Udało Ci się kogoś przekonać do wspinaczki?
Oczywiście, wspinaczka to przede wszystkim sport towarzy-
ski, gdzie powinien być partner. Fajnie jest pojechać na trening  
z większa ekipą. Mam swoją stałą paczkę na wyjazdy w Polsce  
i za granicę. Moim dużym sukcesem jest to, że udało mi się zarazić 
pasją swoich najbliższych, rodzinę. Podczas wyjazdów za granicę 
zabieram swoich rodziców, którzy mnie wspierają i pomagają przy 
opiece nad dziećmi. Wtedy bez problemu mogę doskonalić swo-
je umiejętności. Celowo staram się wybierać takie miejsca, aby  
w pobliżu był dostęp do morza, żeby moja rodzina również cieszy-
ła się z wyjazdu. Moja żona Ewa, również policjantka, wspina się 
razem ze mną. Jestem z niej naprawdę dumny. Niedaleko domu 
wybudowałem sobie sam ściankę wspinaczkową i tam uczę wspi-
nania swoje dzieci. Organizuje dla nich tzw. małpi gaj. W miej-
scach nachwytów układam owoce, cukierki, aby dzieci jeszcze 
chętniej pokonywały swoje trudności. W weekendy staramy się 
przyjeżdżać na ściankę do Warszawy. Jesienią chcielibyśmy wy-
jechać na prawdziwe skały. Jednak natura, dotyk i zapach skały, 
przepaść, ten klimat robi swoje.

Dwunastogodzinny system pracy, jak godzisz treningi ze służ-
bą?
Myślę, że wszystko da się sensownie poukładać. Wyrozumiałość, 
rodziny i żony jest dla mnie szczególna. Pamiętam czas, kiedy 
mieliśmy jedno dziecko, to poświęcałem sto procent „siebie” na 
treningi i wyjazdy w skały. Naprawdę dużo trenowałem. Teraz tro-
chę ograniczyłem swoje cele i realizacje, bo pojawiła się kolejna 
dwójka dzieci i chcę poświęcić rodzinie więcej czasu. Pewnego 
dnia, wpadłem na pomysł zbudowania sobie własnej ścianki nie-
daleko domu, aby zminimalizować dojazdy na ściankę do Warsza-
wy. Był to bardzo dobry pomysł, mimo obowiązków rodzinnych, 
mam czas na ćwiczenie swoich umiejętności.

Masz swoje ulubione miejsca wspinaczkowe?
Głównie trenuję w Arenie Wspinaczkowej MAKAK – jest to naj-
większy obiekt wspinaczkowy w Polsce. Wszystkim polecam te 
ścianki, rozgrywane są tam również zawody na różnych pozio-
mach umiejętności. Nie trzeba mieszkać w górach, żeby rozpo-
cząć przygodę ze wspinaniem. Polecam oczywiście wyjechać  

w skały do Polski lub za granicę.  Nieprzeciętny klimat, wiatr we 
włosach, widok, mają swój urok. W kraju proponuję wyjazd do 
Jury Krakowsko-Częstochowskiej lub w Rudawy Janowickie za 
Wrocławiem. Każde z tych miejsc jest inne. Różnią się charakte-
rem skał, rysami czy pęknięciami. W momencie gdy wybieramy 
różne miejsca, liczyć powinniśmy  się z tym, że każde skały będą 
wymagały od nas innych umiejętności, technik wspinania się. Ta-
try również są doskonałym miejscem do treningu, jednak moim 
zdaniem jest to miejsce dla bardziej zaawansowanych miłośni-
ków wspinaczki, ze względu na większe niebezpieczeństwo. Za 
granicą wspinałem się w Hiszpanii, na Sycylii, Sardynii, Grecji oraz 
Czechach. Najbardziej polecam Grecję -  Leonidio.  Przylatuję  do 
Aten, wynajmuję samochód i tam już rozpoczynam swoją rajską 
przygodę.

Jak wykorzystywałeś swoje kursy specjalistyczne i sprzedawa-
łeś swoje umiejętności?
Organizowałem czterokrotnie kursy z młodzieżą poniżej 18 lat. 
Były to wyjazdy w skały Jury Krakowsko – Częstochowskiej. Dzięki 
obozom, dzieci i młodzież zdobywała wiedzę i mogła doskonalić 
swoje umiejętności. Dzieci zaraz po śniadaniu, około 7-8 rano, pa-
kowały swoje plecaki i wspólnie wyjeżdżaliśmy w skały. Wspinali-
śmy się całymi dnami, aż do wieczora. Oprócz wysiłku fizycznego, 
zagwarantowałem im piękne widoki, spacery i wspólne rozmo-
wy. Wycieczki z dzieciakami w skały dały mi wiele wewnętrznej  
satysfakcji i motywacji, aby dalej trwać w tej pasji.

Czy w trakcie treningu wspinania miałeś jakieś niebezpieczne 
sytuacje, urazy lub kontuzje?
Niestety nie obeszło się bez nich. Chyba każdy sport amatorski 
lub zawodowy, niesie za sobą ryzyko kontuzji. Dwukrotnie robi-
łem półroczną przerwę, ze względu na uraz nadgarstka. Miałem 
go dwukrotnie operowanego z uwagi na przerośnięte tkanki, 
związane z przeciążeniem. Zdarzyło mi się również zawisnąć na 
wysokości około 10 metrów. Na szczęście miałem asekurację. 
Ściany są odchylone i można naprawdę poczuć się jak na „waha-
dle”. Staram się odpowiednio regenerować. Kiedy czuje zmęcze-
nie to zasada jest prosta – nie wychodzę trenować. Dbam również  
o dietę, ograniczyłem spożywanie mięsa i czuje się mniej zmęczo-
ny na kolejnych mocnych jednostkach treningowych.

Jaki sprzęt jest niezbędny do uprawiania tego sportu?
Liny, uprząż, haki, karabinki, ekspresy, kask ochronny i buty – to 
niezbędny sprzęt do wspinania się. Przede wszystkim należy za-
dbać o bezpieczeństwo własne oraz innych osób. Pomimo dość 
wysokich cen za buty specjalistyczne, nie wolno na nich oszczę-
dzać. Buty są eksploatowane dość szybko, już po trzech miesią-
cach treningu powinno się je wymienić na nowe.

Bierzesz udział w organizowanych zawodach wspinaczkowych?
Brałem udział w zawodach, kariery zawodniczej już nie zrobię, bo 
jest niestety za późno, ale raz w roku organizowane są Mistrzo-
stwa Polski we wspinaniu. Bouldering, wspinaczka z liną, wspi-
naczka na trudność oraz wspinaczka na czas. Na pewno gdybym 
mógł cofnąć czas, rozpocząłbym swoją przygodę dużo wcześniej, 
chociażby w wieku 10 lat. Ścięgna, ich adaptacja troczków jest 
wtedy rozwijająca. Poza tym osiągnięcia we wspinaniu określa się 
drogą ocen. Jeśli chodzi o wspinanie się na trudność, to jestem 
w połowie skali. Najtrudniejszą drogę  9C uzyskał Adam Ondra  
– najlepszy według mnie profesjonalista, czeski czterokrotny 
Mistrz Świata we wspinaczce sportowej. Ja aktualnie robię 7C.

Dziękuję za rozmowę.  
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Nagrywanie przebiegu interwencji, rejestrowanie czynności procesowych, utrwalanie w formie zdjęć 
czy video - wizerunków funkcjonariuszy Policji w praktycznie każdych możliwych okolicznościach  
– jak z nimi w końcu jest? Chyba każdy funkcjonariusz, w pewnym momencie swojej służby, zadaje 
sobie to pytanie. Można, bo jesteśmy funkcjonariuszami publicznymi. Nie można, bo ochrona 
wizerunku. Jest to dopuszczalne, ale jak głośno powiemy, że sobie tego nie życzymy, to już nie. 
Dozwolone jest rejestrowanie, ale nie upublicznianie. Można upubliczniać, ale tylko wtedy, jeśli twarz 
funkcjonariusza przykryją piksele, a odpowiedni modulator zmieni głos w sposób uniemożliwiający 
potencjalne rozpoznanie. Pytań jest wiele, odpowiedzi zdecydowanie mniej. Zostałeś nagrany 
podczas interwencji? A może w czasie przerwy, jedząc bądź robiąc zakupy? Być może zastanawiasz 
się co zrobić, jeśli cię to spotka? Jeśli tak – czytaj dalej.

PRAWO I PROCEDURY

WYKORZYSTANIE
             WIZERUNKU
                       POLICJANTA

 AGNIESZKA ARCISZEWSKA
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Można czy nie można nagrywać 
- oto jest pytanie



  9

Nie odkryję Ameryki  - stwierdzając, że służba w Policji niesie  
z sobą naprawdę wiele wyzwań. Nie ułatwia jej również fakt, że 
bardzo często realizujemy zadania pod czujnym wzrokiem patrzą-
cych nam na dłonie świadków, pokrzywdzonych oraz sprawców 
szerokiego wachlarza zdarzeń, a także – choć może właśnie przede 
wszystkim - przedstawicieli mediów. Częstokroć stajemy twarzą  
w twarz z kamerą, aparatem, telefonem komórkowym zawierają-
cym i jedno i drugie, czy dyktafonem (wiem, relikt zamierzchłych 
czasów, ale wierzcie mi – jeszcze się trafia). Obawiamy się takich 
sytuacji, a to nic dziwnego, w końcu zazwyczaj czujemy przed tym 
respekt. Z doświadczeń wiemy też, jak bardzo takie zdarzenia  
potrafią odbić się przysłowiową czkawką.  

Każdy funkcjonariusz powinien wiedzieć, że istnieje coś, co mo-
żemy roboczo nazwać „systemem ochrony wizerunku człowieka”,  
w tym również funkcjonariusza Policji. Ochronę tą możemy oce-
niać przez pryzmat dwóch płaszczyzn: prawa karnego oraz cywil-
nego. Składa się na nią co najmniej kilka aktów prawnych, na kan-
wie których postaram się przybliżyć możliwości, jakie daje nam 
obecne ustawodawstwo.

USTAWA Z DNIA 23 KWIETNIA 1964 R. - KODEKS CYWILNY
W tym przypadku wszystkie wątpliwości rozwiewają art. 23 
i 24 Kodeksu Cywilnego. Wizerunek jest dobrem osobistym 
podlegającym szczególnej ochronie. Koniec i kropka. Takimi 
dobrami sa też: zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, 
nazwisko lub pseudonim (pamiętacie „Kulsona”?), wizerunek, 
tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość 
naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska. Pozosta-
ją one pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony 
przewidzianej w innych przepisach. Co w praktyce to oznacza? 
To, że postępowanie karne w takiej sprawie nie zamyka po-
nadto drogi do sprawy cywilnej. Warto zapamiętać również,  
że artykuł 23 kc zawiera jedynie przykładowe wyliczenia dóbr 
osobistych. Jest to katalog otwarty, mogący w uzasadnionych 
okolicznościach ulec rozszerzeniu także o inne dobra. 

Natomiast możliwości reakcji na naruszenie naszych dóbr osobi-
stych wskazuje art. 24 kc. Już na etapie, gdy nasze dobro osobi-
ste zostaje tylko zagrożone cudzym działaniem - możemy żądać 
zaprzestania takiego działania. W przypadku, gdy naruszenie to 
zostanie już dokonane  - możemy żądać, by osoba, która się go  
dopuściła, naprawiła szkodę, jeżeli taka powstała. Ponadto w prze-
pisie tym, mowa jest o złożeniu oświadczenia odpowiedniej treści  
i w odpowiedniej formie, ale tu ponownie warto pamiętać, że nie 
jest to katalog zamknięty. Możemy również żądać zadośćuczynie-
nia pieniężnego bądź zapłaty odpowiedniej sumy na wskazany cel 
społeczny.

USTAWA Z DNIA 16 CZERWCA 1997 R. – KODEKS KARNY
Ten zakres ochrony jest chyba najlepiej znany większości z nas. 
Art. 216 kk - dotyczący znieważania innej osoby - oraz art. 226 
kk – mówiący o znieważeniu funkcjonariusza publicznego, nie-
jednokrotnie pojawiają się w postępowaniach, w których stroną 
pokrzywdzoną jest właśnie funkcjonariusz Policji. Należy jednak 
pamiętać, że w przypadku przestępstwa z art. 226 § 1 kk ma 
ono miejsce tylko i wyłącznie wtedy, gdy jest dokonane podczas  
i w związku z pełnieniem przez funkcjonariusza publicznego obo-
wiązków służbowych. Negatywne czy obrażające komentarze, 
wpisy i inne publikacje (jak choćby obraźliwe memy) umieszczane 
„post factum” w efekcie nie będą stanowiły czynu zabronione-
go z art. 226 § 1 kk, jednakże jeśli będą zawierały jakiekolwiek 
pomówienia – zakwalifikowane mogą zostać jako zniesławienie,  
a często również jako znieważenie z art. 216 kk.

Publikowane treści mogą też wypełniać znamiona innych czynów 
zabronionych jak np. stosowanie gróźb karalnych – art. 190 kk, 
lub uporczywe nękanie – art. 190a kk.

USTAWA Z DNIA 26 STYCZNIA 1984 R. - PRAWO PRASOWE
Wszyscy chcielibyśmy, by dziennikarstwo zawsze było rzetelne  
i na wysokim poziomie, ale niestety – szczególnie w dzisiejszych 
czasach dynamicznego rozwoju Internetu, do którego łatwo moż-
na wrzucić praktycznie wszystko – są to jedynie mrzonki. Ten-
dencyjność i brak obiektywności, to najlżejsze z zarzutów, jakie 
możemy postawić niektórym portalom czy autorom przypinają-
cym sobie łatkę „dziennikarzy”, „dziennikarzy obywatelskich” czy 
nawet „śledczych”. Tytuły sugerujące brutalność bądź nieudol-
ność Policji, w szczególności opatrzone zdjęciami czy nagraniami,  
dobrze się sprzedają i „klikają”, nawet jeśli zazwyczaj z rzeczy-
wistością wiele wspólnego nie mają. Mimo to w naszej świado-
mości pokutuje przekonanie, że dziennikarze mogą pisać o czym 
chcą, a do tego w sposób dowolny. Nieprawda. Nie zapominajmy 
o prawie prasowym.

Przede wszystkim nie każdy, kto za dziennikarza się uważa, jest 
nim w świetle prawa i podlega jego ochronie. Legitymacja dzien-
nikarska niewiele tu wnosi, gdyż ustawa w żaden sposób nie  
reguluje kwestii jej wydawania czy obowiązku posiadania. 
Dziennikarzem jest jedynie taka osoba, która: redaguje, tworzy 
lub przygotowuje materiały prasowe oraz pozostaje z redakcją  
w stosunku pracy, lub zajmuje się działalnością prasową na rzecz  
i z upoważnienia redakcji. To właśnie takiego dziennikarza dotyczy 
pewna ochrona wyłączająca jego ewentualną odpowiedzialność, 
a to jedynie w sytuacji, gdy publikowana jest rzetelna i zgodna  
z zasadami współżycia społecznego  - ujemna ocena np. dzieł na-
ukowych, artystycznych, innej działalności twórczej, zawodowej, 
publicznej oraz satyry i karykatury. Dodatkowo ma to miejsce wte-
dy, gdy publikacja przyczynia się do jawności życia publicznego,  
a także kontroli i krytyki społecznej. 

Natomiast odpowiedzialność w przypadku naruszenia prawa, 
spowodowanego opublikowaniem materiału prasowego ponosi 
nie tylko sam jego autor, ale również redaktor lub inna osoba, 
która miała wpływ na publikację, a nawet sam wydawca.

Niezależnie od powyższego, dziennikarze ponoszą także odpo-
wiedzialność cywilną oraz karną za swoje publikacje. 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochro-
nie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO
oraz
Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych 
przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem 
przestępczości (DODO)

RODO, DODO, te terminy wszyscy znamy, wiemy, że dane osobo-
we podlegają ochronie, a i większości z nas chyba obiło się o uszy, 
że ktoś, gdzieś i kiedyś odmówił wylegitymowania się „bo RODO”. 
Zatem jak to wygląda w rzeczywistości? Praktycznie wszystko,  
na podstawie czego istnieje możliwość identyfikacji osoby, może 
stanowić dane osobowe. Do ich przetwarzania niezbędna jest zgo-
da osoby, której dotyczą, lecz co prawda może być ona wyrażona  
w każdy dowolny sposób, ale nie może być domniemana ani do-
rozumiana. Penalizacji podlega wykonanie jakichkolwiek czynno-
ści związanych z danymi osobowymi, w tym już samo ich przeglą-
danie lub pobieranie!

Samo nagrywanie wizerunku czy głosu funkcjonariusza Policji 



nie tylko jest już pozyskaniem danych, ale także ich utrwaleniem  
i przechowywaniem. Nie wspominając już o ich udostępnianiu 
czy modyfikowaniu. Wykonanie i zapisanie takiego nagrania, czy 
to na telefonie komórkowym, komputerze, czy innym nośniku, 
jest przetwarzaniem danych osobowych. W tym kontekście warto 
przywołać sprawę sporu Sergejsa Buividsa z łotewskim urzędem 
ochrony danych osobowych. Pan Buivdis na stronie www.youtu-
be.com opublikował sfilmowane przez siebie nagranie, na któ-
rym składa zeznania na komisariacie krajowej policji. Sprawę tę 
rozpatrywał Trybunał Sprawiedliwości UE, który w wyroku z dnia 
14.02.2019 r. C-345/17 (https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-
-urzedowe/orzeczenia-sadow/c-345-17-filmowanie-policjantow-
podczas-wykonywania-522712393) zwrócił uwagę, że zarówno 
obraz jak i głos stanowią dane osobowe, a samo nagrywanie  
i rozpowszechnianie materiału jest przetwarzaniem danych oso-
bowych, nawet w przypadku, gdy nagranie dotyczy czynności 
służbowych!

Pamiętajmy, że czynnością sprawczą jest już samo przetwarzanie 
danych, niezależnie od tego, czy dla osoby, której takie dane do-
tyczą, wiąże się to z jakimikolwiek niekorzystnymi skutkami.
 
USTAWA Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM  
I PRAWACH POKREWNYCH.
Na koniec zostawiłam chyba najciekawsze. Art. 81 ust. 1 i 2 po-
wyższej ustawy jasno stanowi: rozpowszechnianie wizerunku 
wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. Zezwolenia, 
a nie jego ewentualnego domniemania w przypadku braku jasnej 
informacji o takiej zgodzie bądź jej braku. Każda osoba ma prawo 
do swobodnej oceny, czy i w jakich okolicznościach jej wizerunek 
może być rozpowszechniany.

Są jedynie dwa wyjątki od powyższej reguły: pierwszy dotyczy 
osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku 
z pełnieniem przez nią funkcji publicznych - oba te warunki muszą 
zostać spełnione jednocześnie. Drugim wyjątkiem jest sytuacja, 
gdy rozpowszechnienie wizerunku stanowi jedynie szczegół cało-
ści, np. zgromadzenia, krajobrazu, publicznej imprezy, ale nie jest 
to katalog zamknięty i może dotyczyć to również innych, podob-
nych okoliczności.

W pierwszym przypadku lekki problem stanowi brak formalnej 
definicji pojęcia „osoby powszechnie znanej”. Sytuację nieco 
rozjaśnia pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia  
5 czerwca 2009 r., sygn. akt I CSK 465/08, (szczegóły znajdziecie 
tu: https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-
-sadow/i-csk-465-08-wyrok-sadu-najwyzszego-520604307) , któ-
ry stwierdził, że do osób powszechnie znanych „można zaliczyć 
takie osoby, które wprost lub w sposób dorozumiany godzą się 
na podawanie do publicznej wiadomości wiedzy o swoim życiu, 
w tym także osoby prowadzące działalność gospodarczą lub spo-
łeczną. Są to osoby, które uczestniczą w życiu publicznym. Uczest-
nictwem w życiu publicznym jest branie udziału w charakterze 
eksperta w posiedzeniach komisji czy podkomisji sejmowych, 
skoro relacje z takich posiedzeń przekazywane są do publicznej 
wiadomości.”

W tym miejscu nie sposób nie wspomnieć o sprawie, która roz-
grywała się w Polsce w latach 2012 – 2017. Dotyczyła ona funk-
cjonariuszki Policji, której wizerunek został wykorzystany poprzez 
umieszczenie go na zdjęciu załączonym do artykułu lokalnej ga-
zety, w którym opisano wykroczenia w ruchu drogowym popeł-
nione przez ww. funkcjonariuszkę, w czasie wolnym od służby. 
Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 10.11.2017 r., sygn. akt V CSK 

51/17 (http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/V%20
CSK%2051-17-1.pdf) stwierdził, że „ocena dopuszczalności roz-
powszechnienia wizerunku w publikacji prasowej bez zgody oso-
by przedstawionej, wymaga uwzględnienia - oprócz kryterium 
rozpoznawalności i związku między wykonaniem wizerunku,  
a pełnieniem funkcji publicznych - treści i formy publikacji oraz jej 
doniosłości z punktu widzenia debaty publicznej, a także wartości 
informacyjnej wizerunku i jego związku z treścią publikacji.” Czyli 
należy brać pod uwagę nie tylko to, czy funkcjonariusz w danym 
momencie był rozpoznawalny, nie tylko to, czy wizerunek został 
wykonany w ramach pełnienia funkcji publicznych, ale także to, 
jaką treść i formę zawierała dana publikacja. Czy zawierała przed-
stawione w sposób obiektywny prawdziwe informacje? Czy upu-
bliczniony wizerunek rzeczywiście korespondował z jej treścią? 
Czy może stanowił jedynie wybieg mający na celu nadanie roz-
głosu, „rozreklamowanie” zawartości, nie zawsze merytorycznej, 
no ale cóż, ważne przecież są kliknięcia, „lajki” i udostępnienia. 
 
Natomiast w uzasadnieniu ww. wyroku Sąd wskazuje: „Powódkę 
- jako policjantkę - należało uznać za osobę pełniącą funkcję pu-
bliczną, jednak (…) nie można przyjąć, że była osobą powszech-
nie znaną. Założenie, że sprawowanie służby publicznej decyduje  
o powszechnej rozpoznawalności konkretnej osoby może być 
uzasadnione w odniesieniu do funkcjonariuszy zajmujących sta-
nowiska na wysokim szczeblu służby publicznej lub angażujących 
się swymi wypowiedziami w debatę publiczną.” W dalszej części 
uzasadnienia znajdowała się również istotna informacja dotyczą-
ca tego, że rozpoznawalność powinna mieć miejsce jeszcze zanim 
doszło do utrwalenia wizerunku, a nie po jego wykonaniu. Chyba 
każdy z nas kojarzy co najmniej jedną burzę medialną, w wyniku 
której różni funkcjonariusze Policji stawali się chwilowo rozpozna-
walni, ale takie okoliczności nie wyłączają ochrony ich wizerunku.
 
Na marginesie wspomnę jeszcze, że odpowiedzialność za naru-
szenie dóbr osobistych w sieci Internet może ponieść nie tylko 
autor wpisu, ale również administrator serwisu, właściciel ser-
wisu lub dostawca danych korzystających z hostingu! Będzie to 
miało miejsce w sytuacji, gdy uzyskał on informację o przecho-
wywaniu materiałów naruszających nasze prawa, i nic z tym nie 
zrobił (po szczegóły odsyłam do ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.  
o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

Oczywiście w Polsce nie funkcjonuje system prawa precedenso-
wego, zatem sądy nie są wzajemnie związane swoim orzecznic-
twem. Niemniej jednak wyżej przywołane rozwiązania - jak wi-
dać - znajdują odzwierciedlenie w rzeczywistości, a pewne szlaki 
można powiedzieć, że zostały już przetarte. Dlatego uważam,  
że warto wiedzieć, jak się bronić w przypadku nieuprawionego 
wykorzystania naszego wizerunku, i z jakim „orężem” ewentual-
nie ruszać do boju.

10

ASPIRANT
AGNIESZKA
ARCISZEWSKA

Specjalista Referatu Wykro-
czeń i Postępowań Admini-
stracyjnych Wydziału Pre-
wencji Komendy Rejonowej 
Policji Warszawa I. Prywat-
nie Podlasianka, miłośniczka 
gór i podróży, nałogowy mól 
książkowy.

nasz ekspert 



  11

Identyfikacja  osób

1. ROLA PISMA RĘCZNEGO A STAROŻYTNOŚĆ
Pierwsze wzmianki dotyczące pisma ręcznego pochodzą ze sta-
rożytnego Egiptu, gdzie Konfucjusz wypowiedział słowa: „Strzeż 
się człowieka, którego pismo kołysze się jak trzcina na wietrze1”. 
Dziś, analizując źródła naukowe, z dużym prawdopodobień-
stwem można wnioskować, ze pismo, o którym mówił Konfucjusz 
posiada przynajmniej jedna z dwóch właściwości – falujące pro-
wadzenie wiersza, świadczące o niestabilności, wewnętrznych 
wahaniach i niestałości autora rękopisu, lub pochylenie liter  
w wyrazach w różnych kierunkach, wskazujące na jego inwencję 
twórczą, ale jednocześnie nieprzewidywalność i niechętne stoso-
wanie się do norm.

W starożytnej Grecji pismo badali tacy myśliciele, jak Heraklit, 
Demetrios z Faleronu i Arystoteles, który w jednym ze swoich 
dzieł stwierdził, że: „bardziej ceni wypowiedzi pisemne od ust-
nych, bo te drugie mówią tylko o duszy piszącego, a te pierwsze  
i o piśmie, i o duszy i o sposobie mówienia2”.

W XVII w. Camillo Baldi – profesor Uniwersytetu w Bolonii napisał 
traktat:
„O sposobach poznawania trybu życia, charakteru, albo też oso-
bistych cech człowieka na podstawie charakteru jego pisma”. 
Wyjaśnił w nim zależności pomiędzy pismem a osobowością, 
wskazując, że każdy człowiek pisze w szczególny, niepowtarzalny 
sposób, posługując się charakterystycznymi dla niego kształtami 
liter, które nie mogą być wiernie naśladowane przez innych3.

Zaczątkami pisma były znaki własności, symbole, które po wy-
nalezieniu pisma nie znikły, lecz utrzymały się w stanie szczątko-
wym. Pismo rozwinęło się z piktografii (rysunki, obrazki), które 
mogły być odczytywane przez ludzi posługujących się różnymi 
językami. Znaki symbolizujące rzeczy mogły być także znakami-
-słowami, w Grecji nazywanymi hieroglifami.

Pod koniec IV w. p.n.e. w Mezopotamii ukształtowało się pismo 
klinowe wykorzystujące podobieństwa brzmieniowe. Przed rze-
czywistym powstaniem alfabetu posługiwano się różnymi ro-
dzajami pisma m.in. ideograficzno-fonetycznym, sylabicznym. 
Alfabet wynaleziono około II w. p.n.e. na obszarach Palestyny  
i Fenicji. Pismo alfabetyczne składa się z systemu znaków. Istnie-
je wiele odmian pisma alfabetycznego w zależności od tego, kto,  
jakim alfabetem się posługuje. Na przykład pismo gotyckie, któ-
rego kształt jest uwarunkowany tendencjami kulturowymi i nie-
które formy liter można porównać do gotyckiej architektury, czy 
tez pismo łacińskie przypominające kształt budowli romańskich. 
Historia badań pisma wskazuje, że jej prekursorzy zajmowali się 
głównie badaniem pisma powstałego w oparciu o alfabet łaciński, 
do tego też odnoszą się ich wnioski przyczyniające się do rozwoju 
i stanowiące podstawę współczesnych badań pismoznawczych4.

2. PISMO RĘCZNE W UJĘCIU KRYMINALISTYCZNYM
Pismo jest uzewnętrznieniem możliwości i predyspozycji psycho-
fizycznych wykonawcy, dlatego też w procesie identyfikacji nale-
ży wziąć pod uwagę wszystkie te cechy oraz ich zespoły, które 
pozwalają na ocenę i porównanie badanych zapisów z uwzględ-
nieniem warunków ich powstania oraz przeznaczenia. Pismo 
ręczne jako rodzaj mowy jest ściśle związane z funkcjonowaniem  
i czynnością centralnego układu nerwowego, w szczególności zaś 
z określonymi czynnościami mózgu, a jego wygląd zależy od pre-
dyspozycji fizycznej i psychicznej człowieka5.

Pismo z kryminalistycznego punktu widzenia jest osobniczo zin-
dywidualizowanym śladem psychofizycznym człowieka. Jako for-
ma wyrażania myśli i mowy człowieka ta specyficzna umiejętność 
zdobywana jest i kształtowana wraz z rozwojem, wychowaniem  
i nauczaniem człowieka. Proces uczenia się sztuki pisania jest 
długotrwały i związany jest z czynnikami zewnętrznymi i we-
wnętrznymi. Do czynników zewnętrznych zaliczyć należy m.in. 
wzorce elementarzowe narzucane przez szkołę, nauczycieli i ro-

na podstawie kryminalistycznych badań pisma 
ręcznego i metody fałszowania podpisów   część I
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dziców, otoczenie określające warunki pisania, pozycja piszącego, 
stosowne środki pisarskie, rodzaj podłoża (papieru) i podkładu, 
na którym spoczywa dokument. Do czynników wewnętrznych  
o charakterze psychologiczno-neurologicznym i anatomiczno-
-motorycznym związanych z budową i funkcjonowaniem ciała 
oraz organizmu człowieka należy zaliczyć m. in. poziom spraw-
ności ruchowej zwłaszcza w zakresie wykonywania skoordyno-
wanych i zautomatyzowanych ruchów ręki, stan emocjonalny, 
wiek, wykształcenie, rodzaj posiadanych schorzeń fizycznych  
i psychicznych. Zespoły przykładowo wymienionych czynników 
mają wpływ na kształtowanie się osobniczego obrazu pisma ludz-

kiego – indywidualnie, charakterystyczne właściwości grafizmu, 
czyli formalne cechy pisma ręcznego6.

Przykładem wpływu czynników wewnętrznych na charakter gra-
fizmu mogą być podpisy Napoleona złożone w trzech różnych 
momentach jego życia. J. H. Michon w swoim dziele „Historia 
Napoleona według jego pisma” wskazał, że charakter pisma czło-
wieka zależy nie tylko od cech jego osobowości, ale również od 
warunków psychicznych, w jakich powstaje rękopis, usposobienia 
i stanu uczuciowego piszącego7.

3. GRAFIZM OSOBNICZY A WIEK LUDZKI
Obecność w mózgu noworodka ośrodków zawiadujących mową  
i pismem nie oznacza, że człowiek zaraz od urodzenia może mó-
wić i pisać. Umiejętności te nabywa się stopniowo wraz z roz-
wojem, wychowaniem i nauczaniem. Nauka mówienia i pisania 
prowadzona od wczesnego dzieciństwa pozwala na osiągnięcie 
właściwych rezultatów. Umiejętność wydawania dźwięków roz-
poczyna się zaraz po urodzeniu, ponieważ dziecko od samego 
początku słyszy dźwięki, które stopniowo uczy się rozróżniać i na-
śladować. Umiejscowienie obydwu ośrodków mowy i pisma jest 
bardzo bliskie, dlatego też słusznie pismo określa się terminem 
mowy pisanej. Pismo ręczne jest ściśle związane z czynnością 
centralnego układu nerwowego, a jego wygląd zależy od predys-
pozycji fizycznej i psychicznej człowieka8.

Grafizm osobniczy ewoluuje z wiekiem piszącego. Pierwszy etap 
rozwoju pisma to tzw. proces personalizacji. Już po około 2-3  
latach nauki piszący zaczyna odstępować od wzorca elementa-
rzowego – grafizm zaczyna się indywidualizować. Zjawisko to 
towarzyszy doskonaleniu aparatu ruchowego i automatyzacji od-
ruchu graficznego. Obserwując ten proces, można dostrzec zmia-
ny jakości estetycznej; zmniejsza się pismo, dukt staje się zborny  
i mniej rwany. Znacznie wzrasta szybkość pisania – po 12 latach  
w tej samej jednostce czasu uczeń może nakreślić przeszło czte-
rokrotnie więcej znaków niż po pierwszym roku nauczania. Wzra-
sta także liczba powiązanych znaków (impuls). Jak wykazywały 
badania, już pismo dzieci starszych klas szkoły podstawowej może 
być dla eksperta zadowalającym materiałem badawczym w jego 
praktyce opiniodawczej.

Pomimo, że każdy uczeń pierwszej klasy szkoły podstawowej 
uczy się pisać w oparciu o wzory liter wskazane w elementarzu 
Mariana Falskiego i naśladować je to już od początku nauki pi-
sania kreśli je na swój sposób. Litery pierwszoklasistów są mniej 

lub bardziej podobne do wzorów, ale nie stanowią ich kopii. Już  
w początkowym okresie nauki pisania występują w piśmie indy-
widualne odchylenia od wzorów, tj. charakterystyczne właściwo-
ści grafizmu, czyli formalne cechy pisma ręcznego. Proces ucze-
nia się sztuki pisania jest długotrwały i związany jest z czynnikami 
zewnętrznymi oraz wewnętrznymi.

Okres stanowiący proces personalizacji, według niektórych  
kończy się już z osiągnięciem dojrzałości płciowej. Inni przesuwają 
go dalej i następny etap, tj. dojrzałość pisma, zaczynają liczyć do-
piero od 25 roku życia. Pismo okresu dojrzałości pisarskiej charak-
teryzuje tzw. względna stabilność grafizmu. Do niedawna przyj-
mowano, że pismo takie już się nie rozwija, a zmiany, spotykane  
w rękopisach pochodzących od tej samej osoby, to tzw. fluktuacje 
osobnicze. Zmiany te są powodowane przede wszystkim wpły-
wem czynników zewnętrznych, oddziałujących przejściowo pra-
wie, że niezauważalnie na motorykę oraz wewnętrznych, takich 
jak pobudzenie emocjonalne.

Fluktuacje osobnicze są przyczyną niepowtarzalności odruchu 
graficznego, co leży u podstaw ekspertyzy pismoznawczej. Ostat-
nio pogląd o postępującym zanikaniu procesu ewolucji w okresie 
dojrzałości pisarskiej został zakwestionowany. T. Wallner udo-
wodnił, że ewolucja nadal ma miejsce. Choć jej proces nie jest 
już tak gwałtowny, jak w poprzedzającym okresie niedojrzałości, 
to przecież na tyle wydatny, że możliwe jest kolejne uszeregowa-
nie rękopisów kreślonych przez kilkanaście lat. Dość powszechnie 
przyjmuje się, że od 60 roku życia zaczyna się proces degradacji 
grafizmu. Charakteryzuje się pogorszeniem jakości estetycznej  
pisma i jego czytelności, tremor, zmniejszenie wyrazistości rysun-
ku liter, ubytki gramm, liter, a nawet wieloznaków oraz modyfika-
cje form literowych lub wręcz przyjęcie obcego sobie wzorca gra-
ficznego. Dukt jest „sztywny”, niepewny i mniej płynny. Szybkość 
kreślenia zmniejsza się, pojawiają się zaburzenia nacisku i jego 

Rys. Napoleon jako podporucznik artylerii składa podpis 
        pod przysięgę na wierność i posłuszeństwo

Rys. Podpis złozony w momencie szczytu sławy Napoleona

Rys. Podpis Napoleona złożony po przegranej bitwie pod Lipskiem
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rytmu, zmiany nachylenia i wielkości9.

Trzeba zaznaczyć, że nauka pisania przebiega w kilku etapach. 
Pierwszy etap (elementarny) polega na tym, że uwaga osoby 
uczącej się pisać koncentruje się na prawidłowym kreśleniu po-
szczególnych elementów liter. Drugi etap (literowy) charaktery-
zuje się tym, iż piszący stara się wykonać prawidłowo całe litery, 
zaś poprawne kreślenie poszczególnych elementów schodzi na 
drugi plan. Trzeci etap wskazuje, że cała uwaga ucznia skierowa-
na jest na prawidłowe łączenie liter w słowa. Etap ten pokazuje 
stopniowe dochodzenie do udoskonalenia nawyków umożliwia-
jących sprawne wykonanie pisma. Natomiast w czwartym etapie 
rozwoju procesu pisania, nawyki te osiągają wysoki stopień auto-
matyzacji10.

Reasumując należy stwierdzić, że zgodnie z literaturą dziec-
ko może pisać zgodnie z wytycznymi nauczyciela do 2 lat, czyli 
do około 9 roku życia w drugiej klasie szkoły podstawowej. Na-
stępnie po ukończeniu 9 roku życia zaczyna się indywidualizacja  
pisma. Zaś około 13 roku życia zaczyna się różnicowanie pisma za 
względu na płeć. Pismo zaczynają nabierać cech indywidualnych 
i specyficznych dla płci piszącego. Około 23 roku życia rozpoczy-
na się proces stabilizacji pisma. Następnie rozpoczyna się proces 
posługiwania się przez piszącego pismem ustabilizowanym, któ-
ry trwa średnio do 63 roku życia, a następnie zaczyna się proces  
degradacji grafizmu11.

4. INDYWIDUALNOŚĆ PISMA RĘCZNEGO
Pismo ręczne jest śladem psychofizycznym, indywidualnym  
i bezpośrednim. Podczas wielokrotnego powtarzania i ćwicze-
nia czynność pisania przechodzi w nawyk, który indywidualizu-
je pismo ręczne w takim zakresie, iż stanowi podstawę badań12.  
Indywidualność pisma wykształca się w procesie personalizacji, 
zaś względna trwałość nawyków pisarskich jest podstawą tzw. 
badań porównawczych, których celem jest wskazanie określone-
go wykonawcy pisma, czyli identyfikacja (badania identyfikacyjne 
pisma).

Pismo ręczne od dawna skupia na sobie uwagę licznych specjali-
stów z dwóch co najmniej powodów: jest substratem dla znaków 
fonicznych i w związku z tym służy do przekodowywania języka 
mówionego na język pisany. Jako wytwór psychofizyczny podlega 
procesowi personalizacji i licznym fluktuacjom na drodze rozwoju 
osobniczego człowieka. Na skutek dokonującej się komunikacji 
międzyludzkiej produkt językowy pełni funkcje społeczne i dlate-
go staje się przedmiotem nauczania w szkole, natomiast ze wzglę-
du na proces personalizacji i fluktuacji niesie wartości poznawcze 
odnoszące się do człowieka, który pismo to sporządza13.

Analizując literaturę dotyczącą badań pisma, można zauważyć 
stale rosnącą tendencję do stosowania różnego rodzaju metod 
statystycznych. Jest to jak najbardziej właściwe, przede wszyst-
kim w badaniach stawiających sobie za cel analizie pewnych ogól-
nych prawidłowości charakterystycznych dla pisma określonej 
zbiorowości. Statystyka dostarcza wielu cennych narzędzi, które 
mogą być wykorzystywane w badaniach pisma. Badania prowadzi 
się przede wszystkim na dokładnie wyselekcjonowanych zbioro-
wościach (np. mężczyźni i kobiety)14.

Trzeba również podkreślić, że w badaniach pisma ręcznego bie-
rze się pod uwagę zespoły cech formalnych, językowych i treścio-
wych, wśród, których wymienić należy:
1) cechy określające stopień opanowania techniki pisma,
2) topografia pisma,

3) cechy strukturalne pisma,
4) budowa liter i ich elementów,
5) sposób wiązania pisma,
6) właściwości językowe i treściowe.

Jeżeli chodzi o cechy określające stopień opanowania techniki 
pisma, to chociaż cechy te nie mogą stanowić podstawy identyfi-
kacji, jednak muszą one być uwzględnione we wstępnej analizie 
pisma. Wyróżnić tu można stopień wyrobienia pisma, jego czytel-
ność i ogólny charakter pisma. Wstępna analiza obejmuje także 
ustalenia, czy i w jakim zakresie pismo jest naturalne. Rozmiesz-
czenie pisma (topografia) ma ważne znaczenie identyfikacyjne. 
Dotyczy ono m.in. szerokości marginesów, przerw pomiędzy 
wierszami i wyrazami, umieszczenia adresów, tytułów, dat, podpi-
sów. Natomiast cechy strukturalne pisma są to cechy wymierne,
z których należy wymienić m.in. wielkości kątów utworzonych 
przez oś liter z linią podstawy słowa, częstotliwości przerw, staty-
styki kształtów liter, pararelizm gramm. Dodatkowo bada się sys-
tem cieniowania pisma, który pozwala na określenie stopnia naci-
sku ręki w czasie pisania. Podczas wykonywania badań zwraca się 
uwagę na budowę liter i ich elementów, kształt i rodzaj układów 
graficznych w budowie tych samych oraz na cechy powtarzalne 
występujące we wzajemnym układzie. Podstawowe zagadnienie 
stanowi impuls, czyli natężenie pisma, przez co rozumie się umie-
jętność nakreślenia pewnej ilości bez oderwania środka pisar-
skiego od podłoża. Spotyka się rękopisy o impulsie wyrazowym, 
sylabowym, literowym i grammowym. Analizując jeden rękopis 
można napotkać na wiele różnych rodzajów impulsów. Ze wzglę-
du na kształt wiązania pisma odróżnia się następujące sposoby 
łączenia poszczególnych gramm literowych i liter: arkadowe, gir-
landowe, górno – dolne, nitkowe, ostre, ostro – arkadowe, arka-
dowo – pętlicowe, girlandowo – pętlicowe. Jeśli chodzi o daną 
grupę cech, to w ramach tej grupy cech uwzględnia się także 
znaki uzupełniające (diakretyczne), ich kształt, wielkość i umiej-
scowienie. Wymienić można kropi i kreski nad „i”, „j”, „ż”, „ź”, „ó” 
oraz linie poprzeczne liter „ł”, „t”. Język jako system materialnych 
nośników określonych znaków odgrywa dużą rolę w badaniach 
pisma. Właściwości językowo – treściowe mogą wskazywać m.in. 
na znajomość obcego języka, środowisko i zakres wiadomości. 
Zasadniczymi właściwościami treściowo – językowymi są styl, 
słownictwo, składnia, błędy gramatyczne i ortograficzne oraz  
nawyki interpunkcyjne15.

5. CECHY GRAFICZNE PISMA RĘCZNEGO
Dla kompleksowości analizy danego zagadnienia należy przedsta-
wić również katalog graficznych cech pisma ręcznego, do którego 
zalicza się:

1. Cechy syntetyczne:
1)typ pisma – zwykle, blokowe (techniczne), na wzór druku,  
szablonowe, inne,
2) stopień naturalności – naturalne, nienaturalne, zamierzone, 
niezamierzone,
3) etap rozwoju pisma – szkolne, dojrzałe, starcze,
4) klasa pisma – wyrobione, średnio wyrobione, niewyrobione,
5) ogólny obraz pisma – owalne, okrągłe, kątowe,
6) stopień staranności – staranne, niestaranne,
7) czytelność – czytelne, częściowo czytelne, nieczytelne,
8) uzupełnienia – poprawki, retusze, przekreślenia, wstawki, pod-
kreślenia,
9) sposób wykonania – ręka nawykłą do pisania, ręka nienawykłą 
do pisania, inne sposoby,
10) inne cechy syntetyczne: ozdoby, grifonaże, manieryzmy, ini-
cjały, pozostałe.
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2.Cechy typograficzne:
1) margines lewy – kształt: prosty, wypukły, wklęsły, nieregularny; 
tendencja: prosty (pionowy), lewoskośny, prawoskośny; wielkość 
(w mm); proporcje: zmniejszony, proporcjonalny, powiększony,
2) margines prawy – kształt: prosty, wypukły, wklęsły, nieregu-
larny; tendencja: prosty (pionowy), lewoskośny, prawoskośny; 
wielkość (w mm); proporcje: zmniejszony, proporcjonalny, po-
większony,
3) margines górny – kształt: prosty, wypukły, wklęsły, nieregular-
ny; tendencja: prosty (poziomy), wznoszący się, opadający; wiel-
kość (w mm); proporcje: zmniejszony, proporcjonalny, powięk-
szony,
4) margines dolny kształt – prosty, wypukły, wklęsły, nieregularny; 
tendencja: prosty (poziomy), wznoszący się, opadający; wielkość 
(w mm); proporcje: zmniejszony, proporcjonalny, powiększony,
5) wcięcia akapitowe - głębokość (liczba znaków), częstość,
6) układ wierszy względem siebie – równoległe, zbieżne, rozbież-
ne, nieregularne,
7) układ znaków względem siebie – równoległe, zbieżne, rozbież-
ne, nieregularne,
8) układ znaków, wyrazów i wierszy względem liniatury – nad  
linią, na linii, pod linią, niezależnie od liniatury,
9) linia wyrazów i wierszy – kształt: prosta, zagięta, łukowata,  
łamana, falista; kierunek (tendencja linii podstawowej): poziomy, 
wznoszący się opadający,
10) odstępy między wierszami – wzorcowe (odstęp = 3 pasma 
śródlinijne), zmniejszone, powiększone,
11) odstępy między wyrazami – przeciętne (1,5 – 2,0 pasma śród-
linijne), zmniejszone, powiększone,
12) odstępy między znakami – wzorcowe (odstęp między piono-
wymi elementami sąsiednich znaków = średniej szerokości liter: 
h, n, u), zmniejszone, powiększone,
13) rozmieszczenie adresów – pionowe: po stronie lewej, po stro-
nie prawej, w środku; poziome; u góry, na dole, w środku,
14) rozmieszczenie dat – pionowe: po stronie lewej, po stronie 
prawej, poziome: u góry, na dole w środku,
15) rozmieszczenie nagłówków – po stronie lewej, po stronie pra-
wej, w środku,
16) rozmieszczenie podpisów – w rękopisach, podpisy są ciągło-
ścią tekstu, podpisy pod tekstem po lewej stronie, podpisy pod 
tekstem po prawej stronie, podpisy pod tekstem w środku; w do-
kumentach z nadrukiem.

3. Cechy motoryczne:
1) tempo pisania (szybkość) – tempo określane bezwzględnie: 
małe, średnie, duże; tempo określane w ramach próbki pisma: 
stałe, zmienne, tempo określane względem normy osobniczej: 
zwolnione naturalne, przyspieszone,
2) impuls – grammowy, literowy, sylabowy, wielowyrazowy,
3) następstwo elementów graficznych – w pojedynczych literach 
lub cyfrach, w zespołach graficznych,
4) nacisk (cieniowanie) – kierunek (zwrot) nacisku; wstępujący, 
zstępujący, w lewo, w prawo; siła nacisku; mała średnia, duża; 
równomierność nacisku: stały (niezróżnicowany), zmiany: ryt-
miczny, nierytmiczny; miejsce wzmożenia nacisku: na górze, na 
dole, z lewej strony znaku, z prawej strony znaku.

4. Cechy mierzalne:
1) pole pisma – pole tekstu, pole wiersza, pole wyrazu, pole zna-
ku,
2) wielkość pisma – pismo drobne (pasmo śródlinijne do  
1,5 mm), pismo małe (1,5 – 2,5 mm), pismo średnie (2,5 – 4,0 
mm), pismo duże (4,0 – 6, 0 mm), pismo bardzo duże (ponad 6,0 
mm),

3) szerokość znaków – proporcjonalne, smukłe, szerokie, 
4) proporcje wysokości elementów nadlinijnych do wysokości zna-
ków śródlinijnych – zmniejszone (do 1,5), średnie (1,5 – 2,5), po-
większone (2,5 – 3,0), przesadne (ponad 3,0), 5) proporcje wyso-
kości elementów podlinijnych do wysokości znaków śródlinijnych  
– zmniejszone (do 1,5), średnie (1,5 – 2,5), powiększone 
(2,5 – 3,0), przesadne (ponad 3,0), 6) nachylenie pisma – pismo 
prawoskośne, pismo proste (80° - 90°), pismo lewoskośne, pismo  
o zmiennym nachyleniu, pismo wachlarzowate.

5. Cechy konstrukcyjne:
1) budowa znaków,
2) odmiany znaków – występują odmiany: w znakach: liczba od-
mian dla każdego znaku; usytuowanie odmian; brak odmian16.

Przedstawiony katalog cech pisma ręcznego nie jest systematyką 
w pełni wyczerpaną i zamkniętą. W rzeczywistości stanowi po-
mocne narzędzie analityczne i terminologiczne dla ekspertów 
dokumentów współcześnie stosujących w badaniach pismoznaw-
czych metodę graficzno – porównawczą. Opiera się ona na złoże-
niu, że „pismo jest uzewnętrznieniem możliwości i predyspozycji 
psychofizycznych wykonawcy”, dlatego też w procesie identyfika-
cji należy wziąć pod uwagę wszystkie te cechy i ich zespoły, które 
pozwalają na ocenę i porównanie badanych zapisów z uwzględ-
nieniem warunków ich powstania oraz przeznaczenia. Rezulta-
tem takiej analizy jest zestawienie najbardziej dystynktywnych 
parametrów pisma o charakterze syntetycznym, topograficznym, 
geometryczno – strukturalnym, grafokinetycznym i szczególnym 
oraz określenie na tej podstawie ich zgodności i różnic, a w kon-
sekwencji sformułowanie wniosków o charakterze identyfikacyj-
nym.

6. METODA GRAFICZNO-PORÓWNAWCZA 
BADANIA PISMA RĘCZNEGO
Metoda graficzno-porównawcza jest ewolucyjnie najmłodszą 
metodą ekspertyzy pisma. Nie powstała w oderwaniu od metod 
poprzednich, lecz stanowi — w pewnym sensie — ich kontynu-
ację. Uzasadnieniem do wyodrębnienia metody graficzno-porów-
nawczej jako metody nowej jest przyjęcie przez nią niestandardo-
wych podstaw identyfikacji pisma. Konsekwencją tego podejścia 
jest przeprowadzanie analizy pisma w sposób wszechstronny, 
obejmujący różne cechy grafizmu17. Metoda ta dominuje także  
w badaniach podpisów. Jednakże badania tego typu form graficz-
nej działalności człowieka, ze względu na ich specyficzne własno-
ści, wymagają uwzględnienia w ekspertyzie wielu dodatkowych 
okoliczności, a niekiedy i zabiegów badawczych.

Podpisy stanowią specyficzny rodzaj rękopisów i choć mają wiele 
wspólnego z typowymi zapisami ręcznymi, to posiadają jedno-
cześnie odrębne, autonomiczne właściwości. Podpis kształtuje 
się zazwyczaj w okresie, gdy grafizm cechujący pismo jest już wy-
pracowany. Z drugiej jednak strony podpis nabiera wyjątkowych 
cech zindywidualizowania i wyższej klasy, wynikających z silnego 
wypracowania wzorca konstrukcyjnego poprzez wielokrotne kre-
ślenia. W podpisach szczytowych zakres osiąga także automa-
tyzm kreślenia powiązanych najczęściej ze wzrostem swobody  
i tempa kreślenia oraz dominacją tendencji do upraszania stoso-
wanych znaków i elementów graficznych. Jednocześnie podpis 
umieszczany na dokumentach pełni funkcję uwiarygodniającą 
je, stanowiąc dowód tożsamości i znak woli, co oznacza, że jego 
miejsce w systemie prawnym jest wyjątkowe. Powoduje to, że fał-
szerstwa podpisów są jedynymi z najczęściej spotykanych działań 
przestępczych kryminalnych i gospodarczo – finansowych.
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Praktyka badawcza z zakresu kryminalistycznego badania doku-
mentów ma także wpływ na przebieg przeprowadzonych postę-
powań w których należy wyróżnić dwa obszary zainteresowań 
analizy pismo znawczej podpisów:
• Badania na tzw. autentyczność podpisów – polegające na zesta-
wieniu komparatystycznym kwestionowanego podpisu z porów-
nawczym materiałem w postaci oryginalnych podpisów osoby, na 
której personalia sygnowano kwestionowaną notację.
• Badania identyfikacyjne (graficzno-porównawcze) – będące 
kolejnym etapem czynności badawczych, następujących po po-
twierdzeniu nieautentyczności kwestionowanego podpisu, a wy-
magające zestawienia z wzorami pisa ręcznego i podpisów typo-
wanych przez organ prowadzący postępowanie.

W badaniach pismoznawczych, podobnie jak w większości innych 
dziedzin kryminalistyki, wydawane są zarówno opinie kategorycz-
ne, jak i probabilistyczne. Zakres i forma formułowanych wnio-
sków badawczych zależą z jednej strony od wiedzy, doświadczenia 
i rzetelności badawczej eksperta dokumentów, a z drugiej strony 
ściśle powiązane są z wartością jakościową i ilościową przedkła-
danych materiałów kwestionowanych i wzorów porównawczych.
Cechy pisma ręcznego o charakterze ogólnym co do zasady nie 
mogą stanowić podstawy do wniosku o identyfikacji indywidu-
alnej piszącego, co najwyżej mogą wzmacniać wyniki badań 
identyfikacyjnych. Praktyka opiniodawcza pokazuje jednak,  
iż w wyjątkowych przypadkach ich wartość diagnostyczna może 
być znacznie większa, a obecność określonych cech może być 
czynnikiem realnie wpływającym na wynik ekspertyzy18.

Podkreślić należy, że w literaturze kryminalistycznej nie ma jed-
nomyślności co do tego, czy istnieje możliwość wydzielenia  
w piśmie ręcznym cech grupowych i indywidualnych, bądź też 
cech ogólnych i szczegółowych. Nie ma też pełnej zgody co do 
tego, czy występują w piśmie takie jego właściwości, które są cha-
rakterystyczne tylko dla jednego piszącego, a nie występują u in-
nych osób19. Współcześnie uważa się, iż żadna z cech graficznych 
rozpatrywana jednostkowo nie spełnia kryterium cechy indywidu-
alnej, a podstawą identyfikacji jest dopiero zespół takich cech20.  
J. A. Siegel i K. Mirakovits w swoim podręczniku do kryminalisty-
ki, wskazują, że nie istnieje jak dotychczas żadna „twarda” defi-
nicja cechy indywidualnej (unikalnej – unique feature) ani tego, 
co miałoby taką cechę tworzyć; zdaniem tych autorów nie jest 
znana ani jedna cecha, która byłaby tak unikalna, że sama w sobie  

indywidualizowałaby pismo ręczne. Wydaje się więc, że ekspertów 
pisma w przyszłości czeka jeszcze pogłębiona dyskusja mająca na 
celu określenie poszczególnych rodzajów cech uwzględnianych  
w analizie identyfikacyjnej, a w szczególności ich wartości diagno-
stycznej.

Niezależnie jednak od używanej terminologii i podawanych defi-
nicji w piśmie ręcznym wyróżnić można cechy o charakterze bar-
dziej ogólnym, które co do zasady nie mogą stanowić podstawy 
do identyfikacji indywidualnej piszącego oraz szczegółowe cechy 
grafizmu (zwane też szczególnymi), uwzględniane w ekspertyzach 
pismoznawczych dla określenia wykonawcy danego rękopisu.

Należy wskazać, że o takiej klasyfikacji pisał już W. Wójcik, który 
do cech ogólnych zaliczył stopień wyrobienia pisma, zakres jego 
czytelności oraz ogólny obraz pisma22. Cechy takie w Katalogu 
cech pisma ręcznego, opracowanym w ramach Jesiennej Szkoły 
Empirycznych Badań Pisma Ręcznego, zostały zaliczone do cech 
syntetycznych, wśród których m.in. wymieniono takie właściwo-
ści graficzne pisma, jak klasa pisma (wyrobione, średnio wyro-
bione, niewyrobione), stopień jego staranności (staranne, niesta-
ranne) i czytelność (czytelne, częściowo czytelne, nieczytelne)23. 
Niewątpliwie cechy tego rodzaju największą wartość badawczą 
mogą mieć dla ustaleń negatywnych, gdy ze względu na istot-
ne różnice w klasie lub stopniu wyrobienia pisma dowodowego  
i porównawczego można będzie wykluczyć nakreślenie ich przez 
tego samego wykonawcę. Powstaje jednak pytanie, czy i w jakim 
stopniu takie właściwości pisma ręcznego mogą być wykorzysty-
wane dla ustaleń pozytywnych. Ponieważ mają one charakter 
cech grupowych, wydawałoby się, że co najwyżej mogą wzmac-
niać wyniki badań identyfikacyjnych opartych na innych cechach 
i właściwościach graficznych, mających walor indywidualizujący 
piszącego. Praktyka opiniodawcza pokazuje jednak, iż w wyjątko-
wych przypadkach ich wartość diagnostyczna może być znacznie 
większa niż w typowych sytuacjach.

Wprawdzie nadal trudno mówić o przekroczeniu granic identy-
fikacji grupowej, jednak byłaby ona daleko bardziej zawężona 
i można by ją wtedy traktować jako jeden z czynników realnie 
wpływających na wynik ekspertyzy bądź na zwiększenie stopnia 
prawdopodobieństwa wypływających z niej wniosków.

Część II w kolejnym numerze.
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w sporcie i nie tylko, 
czyli, jak dbać o żelazo

Często słyszymy o spadku formy wśród sportowców i osób aktywnych. Na wynikach krwi otrzymanych  
z laboratorium, miłośnicy sportu z niecierpliwością wertują wskaźniki poziomu ferrytyny i hemoglobiny. 
Dlaczego? Bo często zmęczenie, spadek formy i senność, może wskazywać na znaczne niedobory żelaza 
w organizmie. Odgrywa ono kluczową rolę w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu. Odpowiada 
za produkcję czerwonych krwinek, transport tlenu w mięśniach oraz bierze udział w produkcji energii 
w obrębie serca.

ANEMIA

Za transport tlenu do mięśni odpowiadają czerwone krwinki. Pod-
czas wzmożonego wysiłku fizycznego zapotrzebowanie na niego 
w organizmie zwiększa się. Wiele tego cennego pierwiastka tra-
cimy podczas wydzielania potu czy oddawania moczu. Zawodowi 
sportowcy często monitorują poziom żelaza we krwi. Starają się 
stosować odpowiednią dietę, suplementację oraz dbać o regene-
rację. To wszystko odbywa się pod okiem specjalistów. Niestety 
coraz częściej słyszy się o tym, że amatorzy pragnący coraz lep-
szych wyników, sięgają po różne produkty z żelazem i samowolnie 
uzupełniają je w organizmie bez kontroli specjalistów. 

Takie lekceważące podejście do suplementacji może skończyć się 
tragicznie. Oprócz niedoborów żelaza we krwi, istnieje ryzyko po-
jawienia się jego nadmiaru. Takie postępowanie może okazać się 
niekorzystne dla zdrowia. Przeciążenie organizmu ferrytyną pro-
wadzi do odkładania się jej w wielu narządach. Wysoki poziom 
żelaza negatywnie wpływa na wątrobę, trzustkę, a nawet serce. 
Dlatego po dodatkowe dawki sięgajmy tylko w chwili stwierdze-
nia niedoborów i korzystajmy z porad doświadczonych lekarzy lub 
dietetyków. Dzięki morfologii krwi możemy kontrolować nasze 
zdrowie. Morfologia to rutynowe badanie, polegające na określe-
niu liczby krwinek oraz względnych proporcji każdego z rodzajów 
krwinek w krwiobiegu. Dostarcza informacji dotyczących wielko-
ści, kształtu oraz dojrzałości komórek obecnych we krwi, w czasie 
wykonywanego  badania. Jeśli wyniki badań wykazują nadmiar 
ferrytyny w organizmie, może to oznaczać, że masz skłonności do 
przeciążania organizmu żelazem. W takim przypadku każda do-
datkowa jego ilość odkłada się w wątrobie i zamienia się w toksy-

nę. A więc jedno jest pewne - jeśli jesteś osobą aktywną fizycznie 
i myślisz o wprowadzeniu diety i suplementacji żelazem, najpierw  
wykonaj podstawowe badania krwi.

Prawdą jest to, że zbyt niski poziom omawianego pierwiastka  
w organizmie, u osób uprawiających sport, ma wpływ na szybsze 
przemęczenie organizmu, osłabienie i zmniejszenie wydolności. 
Ważne również jest to, że sportowcy wyczynowi oraz osoby ak-
tywne fizycznie, są bardziej narażone na niedobory żelaza, które 
mogą prowadzić do niedokrwistości. Młodzież trenująca w okre-
sie dojrzewania wyjątkowo mocno potrzebuje dobrych składni-
ków mineralnych do prawidłowego wzrostu. Dlatego jest to grupa 
wśród sportowców szczególnie narażona na wszelkie niedobo-
ry. Trenujące kobiety częściej borykają się z anemią. Dlaczego? 
Wpływ na niedobory żelaza ma menstruacja. Przeciętnie w czasie 
menstruacji kobieta traci  około 20-80 ml krwi, a wraz z nią około 
20 miligramów żelaza. By wyrównać comiesięczne straty żelaza 
niezbędnego do tworzenia czerwonych krwinek, powinny dostar-
czać je w diecie wraz z witaminami z grupy B, kwasem foliowym, 
witaminą C - niezbędnymi do jego przyswajania.  Do dyscyplin 
sportowych, w których występuje największe ryzyko zachorowa-
nia na anemię (niedokrwistość sportową) należą:  bieganie, pły-
wanie, gimnastyka, tenis, kolarstwo. W  przypadkach niskiego po-
ziomu hemoglobiny krwi, mogą pojawiać się niepokojące objawy 
takie jak: krwawienie z przewodu pokarmowego i nosa, pękanie 
kącików ust, nadmierna łamliwość paznokci, osłabienie, senność. 
Ponadto sportowcy, mający problem z niedokrwistością, często 
skarżą się na kontuzje. W przypadku niedoborów żelaza nasze 

TRENING & ZDROWIE
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OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA POLICJI W XVIII BIEGU PRZEŁAJOWYM 
IM. SIERŻ. GRZEGORZA ZAŁOGI „HUTKI-KANKI” W ŁAZACH

Osoby chcące reprezentować Komendę Stołeczna Policji w zawodach zobowiązane są do rejestracji za pośrednictwem portalu  
internetowego DATA SPORT www.datasport.pl do dnia 17.09.2021 r. oraz uiszczenia opłaty startowej w wysokości 20 zł.  
Jednocześnie informację o chęci udziału w/w zawodach należy przesłać do Wydziału Doskonalenia Zawodowego KSP do dnia  
17 września 2021 roku na numer fax: 34-725 lub 34-355.

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach w dniu 24 września 2021 r. organizuje Ogólnopol-
skie Mistrzostwa Policji w XVIII Biegu Przełajowym im. sierż. Grzegorza Załogi HUTKI-KANKI. 
Zawody odbędą się na terenie duktów leśnych zlokalizowanych w pobliżu campingu im. sierż. 
Grzegorza Załogi w miejscowości Hutki-Kanki, gmina Łazy, powiat zawierciański. Serdecznie  
zapraszamy do wzięcia udziału w zawodach.

mięśnie są niedotlenione, częściej dochodzi do ich przeciążeń  
i wolniej się regenerują. Nadmierny wysiłek fizyczny, brak odpo-
czynku, to nie jedyne przyczyny występowania anemii u sportow-
ców i osób aktywnych. Często do przyczyn niedoborów żelaza  
w organizmie należy nieprawidłowe żywienie bądź dieta.

Jadłospis sportowca, osób aktywnych, często jest niskokalorycz-
ny, dodatkowo uzupełniany suplementami. Dobór odpowiedniej 
diety jest podyktowany dyscypliną sportową, jaką uprawia dana 
osoba. Często słyszymy o tym, że weganie mają większe problemy 
z „wychodzeniem z anemii”. Na pewno trudniej jest zastąpić nie-
dobory żelaza - żywnością pochodzenia roślinnego. Natomiast 
nie jest to sytuacja bez wyjścia. Umiejętnie zbilansowana dieta 
wegetariańska czy wegańska, może zapewnić wystarczającą ilość 
żelaza. Jednak powinno się zwracać uwagę nie tylko na to co 
jemy, ale jak łączymy dane produkty. Dobrze jest sięgać po jedze-
nie bogate w żelazo z pokarmami z wysoką zawartością witaminy 
C. Takie połączenie ułatwia i przyspiesza wchłanianie żelaza do  
organizmu. 

W diecie wegańskiej, czy wegetarianina brakuje najlepiej przy-
swajanego żelaza – hemowego. 

Produkty zbożowe, warzywa, owoce, czy ziarna kakaowca zawie-
rają sporą dawkę żelaza, ale niestety jest ono słabo przyswajalne 
(żelazo niehemowe). Jest to poziomie zaledwie 1 %-5 %. Znacznie 
lepiej przyswajalne jest żelazo w postaci hemowej. Znajdziemy je 
głównie w produktach mięsnych (mięso czerwone) i podrobach. 
Przy normalnej diecie, wchłania się około 10 % - 15 % tego pier-
wiastka. 

A więc nasuwa się pytanie, co wegańscy sportowcy powinni jeść, 
aby nie doprowadzić do niedokrwistości? Śmiało mogą zastępo-
wać mięso produktami roślinnymi - warzywami strączkowymi, 
burakami, kaszą, szpinakiem, dodawaniem pietruszki do potraw. 
Sporo żelaza znajdziemy w orzechach, migdałach, suszonych 
śliwkach. Picie naparu lub soku z pokrzywy, sok z buraka - suk-
cesywnie wzmacnia poziom żelaza we krwi. Ponadto zróżnico-

wana owsianka jest zdrowym śniadaniem, jednak należy zwró-
cić uwagę, aby płatki przez kilka godzin moczyły się. Dlaczego? 
Zbyt duża ilość błonnika hamuje prawidłowe wchłanianie żelaza  
w organizmie.

Podsumowując, powinniśmy pamiętać, że w sporcie stany za-
palne w organizmie występują dość często i są niemalże nie-
uniknione. Doświadczeni sportowcy i osoby aktywne wiedzą, że 
najlepiej radzić sobie z nimi w sposób naturalny. Bagatelizowane 
stany zapalne niekorzystnie wpływają na procesy naszego układu 
krwionośnego. Ponadto osoby intensywnie pracujące umysłowo, 
również profilaktycznie i w trakcie badań kontrolnych, powinny 
sprawdzać poziom tlenu we krwi. Jego niedobór może prowadzić 
do zaburzeń pamięci oraz zmysłów poznawczych.

Podejmując się kontroli ilości tlenu we krwi, powinniśmy zwrócić 
szczególną uwagę na następujące parametry:
RBC - pokazuje nam niedobory pierwiastkowo-witaminowe
MCV - ukazuje wielkość krwinek czerwonych
MCH - to średnia masa hemoglobiny w krwince
MCHC  - koncentracja hemoglobiny w krwinkach 
RDW - inne  nieprawidłowości w czerwonych krwinkach

Pamiętajmy aby nie zakładać od razu najgorszego, w przypadku 
nieprawidłowości w podanych normach referencyjnych. Najle-
piej zachować zdrowy rozsądek. Materiał został napisany z myślą 
o osobach aktywnych fizycznie, wiec czasem wystarczy kilka dni 
przerwy, uzupełnienie diety o żelazo i zadbanie o regenerację,  
w tym sen. Następnie powinniśmy po kilki tygodniach, nie wcze-
śniej, ponownie wykonać badania krwi, a wtedy normy referen-
cyjne będą wyglądały bardziej optymistycznie. 

Bibliografia:
1. Maria Dymkowska-Malesa, Zbigniew Walczak Suplementacja 
w sporcie, Nowiny Lekarskie 011,80,3, 199-204
2. http://www.akademiasiatkowki.com.pl/b/dieta-i-skladniki-mi-
neralne/0
3. http://dieta.mp.pl/sport/show.html?id=65538

OGŁOSZENIE

 MONIKA NAWRAT

Zadbaj o swoją krew!



URBEXY

Dziś „urban exploration, urbex, urbexy” to nazwy zakątków coraz 
częściej i chętniej odwiedzanych przez ludzi. Widok olbrzymich 
budowli, opuszczonych koszar wojskowych, silosów rakieto-
wych, wzbudzają zachwyt i zainteresowanie. W dobie internetu, 
map z GPS-em oraz forów internetowych, ustalenie położenia 
takich miejsc nie sprawia trudności. Warto jednak pamiętać  
o elementarnych zasadach bezpieczeństwa.

W przypadku każdej eksploracji, bez znaczenia jakiej wielkości 
jest budynek, najważniejszą rolę odgrywa zdrowy rozsądek. Jeśli 
możecie, to starajcie się nie zwiedzać takich miejsc w pojedynkę. 
Telefoniczne powiadomienie bliskich, czy wysłanie pinezki, bę-
dzie rozsądnym wyborem. 

W przypadku jakichkolwiek problemów, znajomi czy rodzina 
będą mogli określić miejsce waszego aktualnego pobytu. Oprócz 
poinformowania bliskich, nie zapominajcie o przygotowaniu od-
powiedniej odzieży i sprzętu. Obuwie i latarka to minimum. 

Często urbexy skrywają w sobie o wiele więcej niebezpieczeństw, 
niż jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Specyfikacja podłoża, po 
którym będziemy się poruszać, jest priorytetowa. 

Nie zapominajcie, że większość sztolni oraz obiektów górniczych 
nie posiada znacznych przewyższeń,  samo podejście do szybu 
może kryć pod naszymi stopami kilkudziesięciometrową prze-
paść. Jeżeli strop czy grunt, po którym chcemy się poruszać bu-
dzi nasze wątpliwości, to powinniście przemyśleć lub zaniechać 
próby dostania się w takie miejsce. Miłośnikom fotografii pole-
cam wykonywanie zdjęć z oddali lub za pomocą odpowiedniego 
obiektywu lub drona.

Wysokość, zalane obiekty lub wyrobiska gdzie brakuje tlenu,   
to tylko część niebezpieczeństw czyhających na mało odpowie-
dzialnych eksploratorów. W takich miejscach, jak składy amuni-

cji atomowej lub zakładach radiologicznych, czy też szpitalach, 
można jeszcze dziś natknąć się na substancje lub promienio-
wanie, które co prawda nie szkodzi nam od razu, jednak przy 
dłuższej ekspozycji może wystawić na szwank nasze zdrowie.  
A przecież zdrowie jest najważniejsze.

Zapasowe źródło światła, ochrona dróg oddechowych oraz mała 
apteczka, to pozycje do odhaczenia na liście przy bardziej wyma-
gających eksploracjach lub rozległych miejscach.

Mogą pojawić się sytuacje, w których będziemy pewni, że obiekt, 
w którym się znajdujemy jest opuszczony. Jednak nie zawsze tak 
będzie. Często pustostany są terenami prywatnymi, gdzie właści-
ciele nie życzą sobie odwiedzin postronnych osób. Pamiętajcie, 
że w przypadkach, w których właściciel lub pracownik ochro-
ny zwróci nam uwagę jesteśmy bezwzględnie zobowiązani do 
opuszczenia tego terenu.

Szczera rozmowa z  właścicielem interesującego nas budynku 
może się okazać wystarczająca, aby uzyskać zgodę na zwiedza-
nie oraz zrobienie niepowtarzalnych zdjęć. Wiele opuszczonych 
obiektów zostało przekształconych w muzea (np. muzeum w 
Podborsku, Międzyrzecki Rejon Umocniony etc.). Tak naprawdę, 
za niewielką opłatą, możemy zwiedzić tam każdy zakamarek, do-
datkowo korzystając z opowieści przewodnika.

Nie sposób wspomnieć o ruchomościach, które nie są w żaden 
sposób zabezpieczone np. znajdują się na terenie nadleśnictwa. 
W takim przypadku warto kierować się naczelną zasadą urbe-
xu tzn. „take only pictures, leave only footprints” – zabierz tylko 
zdjęcia, pozostaw jedynie odciski stóp. 

W chwili pisania tego artykułu na przełomie kilku dni miał miejsce 
wypadek grupy urbexowej, w wyniku której kilka osób utkwiło  
w studni zwiedzanego obiektu. Szybka pomoc służb zapobiegła 

Bezpieczny dokument tożsamości to większe bezpieczeństwo personalne każdego człowieka. Problem 
związany z bezpieczeństwem tożsamości odgrywa coraz większą rolę na świecie ze względu na rosnącą 
populację, migracje ludności, wzrost legalnej i nielegalnej mobilności. Te czynniki przyczyniają się do 
zwiększenia znaczenia dokumentów potwierdzających tożsamość, a co za tym idzie narastających 
wymagań dotyczących ich zabezpieczenia. Wzmożona liczba przestępstw z wykorzystaniem 
sfałszowanych dokumentów i akty terrorystyczne na nienotowaną dotąd skalę zmieniły sytuację w tym 
obszarze.

 KONRAD KUBAT
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tragicznemu wypadkowi. Ten przykład pokazuje, aby zawsze 
mierzyć siły na zamiary. Warto korzystać z usług wykwalifikowa-
nych przewodników bądź personelu strzegącego interesującego 
nas miejsca.

Wszelkie przejawy niszczeń zabezpieczeń oraz wyposażenia 
miejsc, prócz pogardy środowiska „urbexowego” niesie za sobą 
takie same konsekwencje, jak w przypadku zamieszkałych obiek-
tów.

Żadne regulacje oraz penalizacja nie powstrzyma tego zjawi-
ska. Znajduje ono także coraz szersze kręgi w filmie i literaturze. 
Znane są również historie osób, które za wszelką cenę próbu-
ją dostać się do chronionych obiektów. Nie tędy droga. Trzeba 
zastanowić się, czy wykonanie kilku zdjęć warte jest wysokich 
kar, które przyjdzie nam zapłacić, gdy zostaniemy złapani pod-
czas eksploracji chronionego obiektu. Fabryki paliw, materiałów 
wybuchowych, chemikaliów oraz kopalnie, nierzadko były za-
mykane właśnie ze względów bezpieczeństwa. Część obiektów 
wzbudzających zainteresowanie znajduje się na terenach poli-
gonowych. Żandarmeria wojskowa często podejmuje czynno-
ści zgodnie z obowiązującym prawem. Zwiedzanie strzeżonych 
obiektów może nosić nie tylko konsekwencje finansowe ale rów-
nież prawne.

My, policjanci również interweniujemy, w przypadku nieplano-
wanych wizyt opuszczonych lub chronionych obiektów. Dosko-
nale wiemy, że tłumaczenia polegające na poszukiwaniu zagubio-
nego pierścionka w środku opuszczonego kompleksu szpitalnego 
to wymówka. Spokojne zachowanie, rozmowa i przekonanie  
o zamiarze wykonania fotografii zmienia światło odbioru ta-
kich osób. Prawo własności w przypadku opuszczonych miejsc 
nie zawsze jest transparentne i jednoznaczne. Sytuacja zmienia 
się wtedy, kiedy obiekt dzieli ogrodzenie, system alarmowy lub 
strzeżony jest przez firmę ochroniarską.

Najlepszym wyjściem z sytuacji prawnej eksploracji budynku  
będzie uzyskanie zgody od właściciela obiektu. Można również 
podejść do osób pełniących dyżur na interesującym nas obiekcie  
i grzecznie poprosić o możliwość zwiedzenia i zrobienia fotogra-
fii. W przypadku gdy jest to niemożliwe, nie róbmy niczego na 
siłę. Pracownicy ochrony mogą negatywnie odbierać zaintere-
sowanych, co może być skutkiem nieprzyjemnych sytuacji np.  
z chuliganami. 

Wspaniałe połączenie przyjemnego z pożytecznym, niesamowite 
kadry, żywe świadectwo historii minionego czasu oraz obcojęzycz-
ne pamiątki (w Polsce głównie rosyjskojęzyczne, mniej niemiecko-
języczne) kusi coraz większe rzesze eksploratorów, co widać mię-
dzy innymi po popularności oraz ilości wycieczek do Czarnobyla  
i Prypeci, czyli światowej mekki urbexu.

Na podstawie doświadczeń miejscowych sił porządkowych, moż-
na stwierdzić, że nawet najwyższe kary nie odstraszają śmiałków, 
gotowych za cenę wysokiej grzywny i nierzadko pobytu w ukra-
ińskim areszcie, spędzić w napromieniowanym i opuszczonym 
mieście oraz otaczających go bezkresnych lasach, tydzień lub 
dwa. Pomimo istnienia na świecie kilku miejsc, do których tłum-
nie ściągają fani urbexu z całego świata, w Polsce możemy po-
chwalić się setkami opuszczonych obiektów. Nie zawsze są one 
bezpieczne. Na szczęście większość z nich, to miejsca, które przy 
zachowaniu uwagi i podstawowych zasad bezpieczeństwa, z po-
wodzniem można zwiedzać, nie łamiąc przy tym żadnych prze-
pisów.

Każdorazowo jednak powinien nam przyświecać zdrowy rozsą-
dek oraz szacunek do zwiedzanego miejsca. Przyda się również 
spora dawka „lumenów” wszędzie tam, gdzie będą potrzebne.

OKIEM
POLICJANTA
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Pies to niewątpliwe jeden z najwierniejszych przyjaciół człowieka. 
Wiele z tych zwierząt pozostawiło w historii swój trwały ślad. Niestety 
dość często słyszymy o atakach agresywnych czworonogów. Co zrobić  
w takiej sytuacji? Jak się zachować?   

ATAK 
AGRESYWNEGO 
PSA
Jak się bronić?
 KARINA POHOSKA
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Posiadanie psa to nie jest zabawa. To odpowiedzialność z całym 
pakietem atrakcji, których dostarcza nam pupil. Nie wyobrażam 
sobie sytuacji, że decyduję się na jego posiadanie i na tym kończy 
się cały mój wkład. O ile nie planujecie mieć hodowli, to wiedza 
podstawowa wystarczy, aby być świadomym właścicielem czwo-
ronoga. Niestety wiedza to jedno, a umiejętność wykorzystania 
jej w praktyce, to drugie. Nikomu nie życzę sytuacji kryzysowych, 
ale takie, poza sielanką, też niestety się zdarzają, dlatego warto 
być na nie przygotowanym. 

ATAK PSIEGO AGRESORA
Zacznę od tego, że do napisania artykułu skłoniła mnie sy-
tuacja sprzed kilkunastu dni. Jak co rano poszłam na spacer  
dobrze znaną mi trasą. Na moim osiedlu mieszkam ponad 30 lat 
i zawsze czułam się bezpiecznie spacerując ze swoimi pupilami.  
W tamtym momencie coś „wisiało w powietrzu”, może dlatego,  
że poprzedniego dnia napotkany na tej samej trasie pies, wy-
kazywał ogromną agresję w stosunku do mnie i mojego yorka, 
który zresztą, jak zwykle, był na smyczy. Gdy zauważyłam czar-
no-białego psa przemykającego między samochodami, szybko 
schyliłam się po swojego pupila, osłaniając go, a w szczególno-
ści jego szyję, bo to jest zwykle główny cel ataku. Udało mi się 
zakryć mojego pupila, jak tyko mogłam, robiąc ze swoich ple-
ców tzw. „żółwia”. Wtedy poczułam pierwsze ugryzienie, jed-
nak dzięki przybranej pozycji, agresor nie był w stanie wgryźć 
się głębiej, gdyż była zbyt napięta. Kolejnego ataku dopuścił się 
od mojej lewej strony. Niestety zanim się zorientowałam, zdążył 
złapać mnie za rękę, nad łokciem, próbując rozszarpać, ale wte-
dy ją zgięłam, najmocniej, jak tylko mogłam, robiąc energiczny 
ruch do tyłu, z nadzieją, że trafię łokciem w czuły, psi nos. Nie 
pamiętam czy trafiłam, szok był zbyt duży, ale na pewno uchro-
niłam się przed rozlewem krwi i zakładaniem szwów. Napastnik 
nie dawał za wygraną, za wszelką cenę chciał dopaść mojego psa,  
a ja byłam już gotowa wrzucić go na dach pobliskiego samochodu,  
co w tamtym momencie wydawało mi się słuszną decyzją, gdyż 
nie miałam pola manewru, aby uciec, co zresztą byłoby niewska-
zane. Na szczęście wtedy właścicielka psa zdołała złapać go za 
obrożę i odciągnąć od nas. Jej skrajna nieodpowiedzialność, brak 
kagańca i zapiętej smyczy, mogły doprowadzić do dwóch trage-
dii – do śmierci mojego psa i do pogryzienia mnie dotkliwie, aż 
do krwi. Na szczęście dla mnie, skończyło się to tylko ogromnymi 
siniakami, ale gdyby wtedy, zamiast mnie, szło dziecko lub osoba 
starsza? No właśnie...

Kolejna historia jest również na faktach i również poczułam to 
na własnej skórze. Ale wtedy miałam 4 latka, a agresorem okazał 
się pies domowy, kundelek, z którym się wychowywałam i który 
nigdy nie wykazywał agresji w stosunku do nikogo. Niestety nie 
obyło się bez szwów oraz uśpienia psa, choć był „przyjacielem 
rodziny”. Skoro zrobił to raz, było duże prawdopodobieństwo,  
że zrobi to kolejny raz. Nie można było na to pozwolić, wiedząc, 
że w drodze jest kolejne dziecko. Długo nie rozumiałam, dlacze-
go tak się stało, że mój ukochany pies zachował się agresywnie, 
dlaczego nikt mnie nie obronił i że dorośli podjęli taką, a nie inną 
decyzję w kwestii jego losu. Dziś, będąc świadomym właścicielem 
czworonoga, wiem co było nie tak w moim zachowaniu, czego 
wtedy nie powinnam robić, a co było obowiązkiem dorosłych. 
Nieświadome niczego dziecko, łatwo może sprowokować psa, 
nawet takiego „do rany przyłóż”. I tutaj właśnie potrzebna jest 
wiedza i odpowiedzialność „starszych i mądrzejszych”.

JAK SIĘ BRONIĆ PRZED ATAKIEM PSA? 
Niełatwo jest zachować zimną krew w obliczu zagrożenia życia, 
ale to właśnie jest ten moment, gdy powinniśmy zapanować 

nad emocjami i starać się nie dopuścić do tragedii. Tak też zrobi-
łam. Przede wszystkim nie wolno uciekać, wykonywać gwałtow-
nych ruchów, okazywać strachu, podnosić głosu, patrzeć prosto  
w oczy, ani odwracać się tyłem. Jedną z najpopularniejszych po-
zycji obronnych, o której wspomina się w większości poradni-
ków, jest tzw. „żółw”. Polega on na tym, że trzeba przybrać taką 
pozycję, aby pośladki dotykały pięt, a głowa była maksymalnie 
zbliżona do kolan. Ręce powinny być splecione z tyłu głowy, tak 
aby chronić palce, a łokcie powinny szczelnie zasłaniać nam twarz  
i przede wszystkim szyję. 

Jednak po sytuacji, która mnie spotkała - nie uważam, że byłaby 
to dobra pozycja. Rozjuszony pies nie wie kiedy przestać, a widok 
tak skulonej ofiary jeszcze bardziej może go zachęcić do gryzie-
nia. Natomiast stojąc, mamy większe pole manewru do choćby 
powolnego oddalania się od agresora czy do odparcia ataku no-
gami. W moim przypadku w grę wchodziła jeszcze obrona moje-
go psa. Ułożenie się we wspomnianej wcześniej pozycji, jeszcze 
bardziej by prowokowało do gryzienia gdzie popadnie, aby tylko 
dobrać się do potencjalnego celu. Ja stojąc, czułam, że w każ-
dej chwili mogę przegrać tę nierówną walkę. Kucając czy leżąc, 
na pewno już z góry byłabym na pozycji przegranej, a najgorsze 
jest to, że mogłabym stracić psa, bo łatwiej byłoby go wyszarpać  
z moich objęć.

Proszę się nie sugerować moim zdaniem, bo każda sytuacja jest 
inna i wymaga innych metod obrony własnej. Po prostu zacho-
wajcie zimną krew i róbcie to, co instynkt samozachowawczy 
Wam w danej chwili podpowiada. Naprawdę warto się podszkolić 
w tym zakresie. Nie zaszkodzi również obejrzeć filmików instruk-
tażowych. 

Jeżeli sytuacja na to pozwala i tuż przed atakiem masz jeszcze 
czas, aby z torebki czy z kieszeni szybko wyjąć gaz pieprzowy  
– użyj go. Nie zapominaj jednak, że Twoja obrona musi być współ-
mierna do ataku agresora tzn. jeśli pies przestanie być agresyw-
ny, Ty również zaprzestań traktowania go gazem. Nie wahaj się 
przed taką formą obrony własnej, bo według Art. 25. § 1. Kodek-
su Karnego, nie popełnia przestępstwa, kto w obronie koniecznej 
odpiera bezpośredni, bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro 
chronione prawem.

PRZEPISY, POLICJA, PROFILAKTYKA
Podejmowanie zdecydowanych działań, mających na celu wy-
egzekwowanie przestrzegania obowiązujących przepisów praw-
nych, dotyczących m.in. ochrony zwierząt, jest jednym z zadań 
Policji. Funkcjonariusze mają wręcz obowiązek pouczania, ostrze-
gania, nakładania grzywien w postaci mandatu karnego albo kie-
rowania wniosków o ukaranie do sądów. Warto więc pamiętać, że 
w sytuacji, gdy zostaniemy zaatakowani przez agresywnego psa, 
mamy prawo zgłosić ten fakt na Policję i uzyskać profesjonalną 
pomoc.   

Z dniem 10 kwietnia br. weszło w życie rozporządzenie Prezesa 
Rady Ministrów z dnia  18 marca 2021 r. zmieniające rozporzą-
dzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze 
mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń. Wynika  
z niego, że niektóre kary zostały zaostrzone, a wśród nich znalazły 
się również zmienione wysokości grzywien, które mogą ponieść 
nieodpowiedzialni właściciele czworonogów. Nowe przepisy sta-
nowią o tym, że za niezachowanie środków ostrożności opiekun 
może dostać mandat w wysokości od 50 do 250 zł lub nawet  
500 zł, jeśli zostanie zagrożone życie lub zdrowie drugiego czło-
wieka. Zatem jeśli pies nie zareagował na przywołanie, choć po-
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winien, a co za tym idzie zaatakował nas, można powiedzieć, że 
właściciel nie spełnił warunku, jakim jest panowanie nad psem 
w takim stopniu, że zostanie zagwarantowane bezpieczeństwo 
publiczne. 

W artykułach „dla psiarzy” czytam o różnych aspektach, w tym, 
że psy niektórych ras, dobrze prowadzone przez właściciela, nie 
muszą chodzić na smyczy czy w kagańcu. Proszę Państwa, mnie 
zaatakował i pogryzł pies rasy border collie, z natury przyjaciel-
ski i łagodny, o wesołym usposobieniu, który nie jest agresywny  
w stosunku do ludzi, pies pasterski. Oczywiście jestem świadoma, 
że ze względu na specyfikę pracy, którą czasem wykonują, mogą 
zdarzyć się osobniki mniej ufne, ale są to jednostki i raczej nie jest 
to wada ich charakteru. Tylko nieprawidłowo zsocjalizowany lub 
sfrustrowany border collie (i nie tylko) potrafi wykazać się agre-
sją. W moim przypadku ewidentnie   zawinił człowiek, jak zresztą 
w większości przypadków. Dlatego będąc świadomym posiada-
czem psa, stwierdzenie „mój pies nie jest agresywny” kompletnie 
do mnie nie przemawia. Tak samo, jak spuszczanie go ze smyczy 
w miejscach publicznych, w których zestresowany czy umyślnie 
sprowokowany, różnie może zareagować. 

Kolejną sprawą jest luźno trzymana smycz podczas mijania się 
na trasie z innymi. Nie każdy pupil toleruje, gdy doskakują do 
niego inne pieski. Taka sytuacja może również zakończyć się sko-
czeniem sobie do gardeł, na czym może też ucierpieć właściciel. 
Nawet jeśli jesteście pewni swojego psa, weźcie pod uwagę, że 
ten idący z naprzeciwka może potrzebować więcej przestrzeni 
wokół siebie. Dlatego warto zainwestować w żółtą wstążeczkę, 
która doczepiona do obroży czy psich szelek, będzie informować 
o tym, że zwierzak potrzebuje dodatkowego spokoju. Nie bójcie 
się zwrócić uwagi innym spacerowiczom, gdy widzicie, jak łatwo 
przychodzi im poluzowanie smyczy albo pozwolenie dzieciom 
na beztroskie podbieganie do Waszego psa w celu pogłaskania. 
Może w ich oczach wyjdziecie na gbura, ale przynajmniej będzie-
cie mieć świadomość, że zapobiegliście ewentualnej tragedii,  
a także uchroniliście swojego czworonoga przed niepożądanym 
dyskomfortem. 

Często ataki zdarzają się znienacka, a ludzie są zbyt ufni wobec 
czworonogów, aby zauważyć, że coś może być nie tak. Niestety 
wielokrotnie nie mamy czasu na żadną obserwację psa, aby móc 
ewentualnie zapobiec dalszemu rozwojowi agresji wobec nas czy 
naszego pupila, jeśli jednak do ataku jeszcze nie doszło, zaobser-
wuj, jak zachowuje się zwierzak. Napięte mięśnie i zastygnięcie  
w bezruchu, to oznaka, że pies jest gotowy do obrony własnej, jak 
i do ataku. Innymi sygnałami, które powinny być alarmujące to: 
skupiony na Tobie wzrok, uszy nastawione do tyłu, wargi podnie-
sione i odsłaniające kły, zmarszczony nos, sztywne łapy, włos zje-
żony na grzbiecie i ogonie, warczenie, szczekanie. Krótko mówiąc, 
jeśli widzisz psa w pozycji bojowej, to już wiadomo, że coś jest na 
rzeczy. Spróbuj uspokoić psa gestami, ale przypominam, że nie 
mogą to być gwałtowne ruchy, przez które czworonóg poczuje 
zagrożenie. Nie patrz mu prosto w oczy i nie stój do niego „twa-
rzą w twarz”. Jeśli chcesz się wycofać, rób to powoli, nie okazując 
strachu. Staraj się być jak najbardziej obojętny na zaistniałą sytu-
ację, bo wtedy jest spora szansa, że pies straci zainteresowanie 
Tobą i atakiem.

Policjanci ze swojej strony robią wszystko w celu edukacji naj-
młodszych, w zakresie postępowania z psami. Prelekcje z udzia-
łem policyjnych psiaków zawsze cieszą się dużym zaintereso-
waniem, również dorosłych. W 2015 roku Komisariat Rzeczny 
Policji w Warszawie przy współpracy ze Starostwem Powiatowym  

w Legionowie, wydał publikację z cyklu „Bezpiecznie nad wodą 
z Kapitanem Wyderką”, ale tym razem dotyczyła ona głównie te-
matyki psów pracujących nad wodą oraz zasad bezpieczeństwa 
w kontakcie z czworonogami. Kolorowa i przejrzysta książeczka 
jest idealną formą edukacji, już od najmłodszych lat. Nadal jest 
dostępna na stronie internetowej Komisariatu Rzecznego Policji 
w Warszawie, także serdecznie polecam jej lekturę. 

PODSUMOWANIE
Pamiętajmy, KAŻDY pies może ugryźć, nawet taki, na którym się 
nigdy nie zawiedliśmy. Dlatego musimy nauczyć się zapobiegać 
incydentom, które w każdej chwili mogą wywołać agresję u zwie-
rzaka. Miejmy na uwadze, że nie ma jednego, złotego środka, 
aby obronić się przed psem, ani nie możemy przewidzieć, który 
pies konkretnie nas zaatakuje. Prawda jest taka, że znam pit bulle  
i amstaffy, które wychowują się z dziećmi i całe życie nawet mu-
chy nie skrzywdziły i znam yorki oraz psy rasy chichuaha, które 
rzucają się do łydek każdej napotkanej osobie.

Rozwiązanie jest tylko jedno – bądź odpowiedzialnym właścicie-
lem psa. 
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Do zdarzenia doszło w Chicago. Zgłaszająca zauważyła przy ulicy 
wyrzucone meble. Otwierając jedną z szuflad komody, zauważyła 
leżące w niej małe dziecko. Był to chłopiec owinięty różańcem. 
Kobieta zawiadomiła Policję i pogotowie. Chłopiec został odwie-
ziony do jednej z klinik Lurie Children’s Hospital. Trwają ustalenia 
rodziców dziecka oraz okoliczności tego tragicznego zdarzenia. 
Zdrowiu i życiu dziecka nic nie zagraża. Śledztwo w tej sprawie 
prowadzą chicagowskie służby. 

źródło: https://apnews.com/

DZIECKO W SZUFLADZIE

Policja w Kongu prowadzi dochodzenie w sprawie incydentu,  
w którym tłum oglądający olimpiadę wygwizdał hymn Chin. Pod-
czas oglądania transmisji olimpiady w jednej z galerii handlo-
wej kibice mentalnie wspierali szermierza z Hongkongu Edgara 
Cheunga. Sportowiec  wywalczył indywidualnie złoto. W trakcie 
odegrania hymnu narodowego, liczni kibice zaczęli się śmiać, 
gwizdać i drwić. Zgodnie z uchwalonym prawem, obrażanie hym-
nu jest zabronione. W Chinach patriotyzm jest wysoko ceniony  
i wszelkie przejawy anty narodowościowe są surowo karane.

źródło: https://www.bbc.com/

WYGWIZDANY HYMN

Federalny Trybunał Sprawiedliwości Niemiec podtrzymał wyrok 
dożywocia dla 39-letniego obywatela Polski Grzegorza W. Polak 
pracował jako diabetolog, w 69 domach opieki. Mężczyzna został 
nazwany przez media „sanitariuszem śmierci”, ponieważ mordo-
wał seniorów. Udowodniono mu zabójstwo trzech osób i usiłowa-
nie zabójstwa czwartej. Grzegorz W. podawał swoim podopiecz-
nym śmiertelną dawkę insuliny, po czym ich okradał z różnych 
kosztowności. W październiku ubiegłego roku, Sąd Okręgowy  
w Monachium skazał go na dożywocie. W sierpniu br. wyrok stał 
się prawomocny. 

źródło: https://www.dw.com/

MORDERCA SENIORÓW

Operacja Europolu z udziałem 16 państw zakończyła się sukce-
sem. Australian Federal Police aresztowała 800 osób i skonfisko-
wała aż 8000 kilogramów kokainy. Dzięki aplikacji „ANoM”, spe-
cjalnie stworzonej przez FBI, która okazała się koniem trojańskim 
w środowisku przestępczym, przez 18 miesięcy rejestrowano roz-
mowy osób powiązanych z narkobiznesem. W Holandii, oprócz 
zlikwidowania 25 laboratoriów narkotykowych, aresztowano  
49 podejrzanych i zabezpieczono 2,3 miliona euro. 

źródło: https://news.sky.com/

„ANoM”

CIEKAWOSTKI
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WYPOSAŻENIE

Nie jesteśmy w stanie przedstawić wszystkich modeli hełmów, 
jakie pojawiły się na rynku militarnym od czasów starożytnych do 
chwili obecnej. Poruszając wątek historyczny, najbliżej nam do 
hełmu zwanego przyłbicą, który pojawił się w Europie Zachodniej 
około połowy XIV w. Przyłbica to hełm z ruchomą zasłoną, któ-
ry był używany przez ciężkozbrojnych rycerzy. Źródła historyczne 
akcentują fakt, że tego typu hełmy były wytwarzane na terenach 
Polski, gdzie do połowy XV w. w Krakowie działało minimum dzie-
sięć warsztatów płatnerskich. 

Czy taka protekcja to już przeżytek i jest to tylko powiew historii  
w kwestii ochrony osobistej. Nic bardziej mylnego i właśnie chce-
my to naszym czytelnikom ukazać. 

Prekursorami w wytwarzaniu współczesnych hełmów, jako bar-
dzo specjalistycznych osłon balistycznych, była szwajcarska spółki 
Tig-Bicord AG (TIG).  W 1955 r. marka TIG dokonuje pierwszego 
patentu na hełm składający z trzech płyt stalowych obszytych 
materiałem. Ten model chronił tylko przód oraz boki i był sprze-
dawany w komplecie z kamizelką kuloodporną.

Na świecie formacje policyjne rozpoczęły wyposażanie swoich 
funkcjonariuszy, w tego typu hełmy, w latach 70-tych. W pol-
skie policji, hełmy ze zintegrowaną ochroną twarzy, pojawiły się  
w latach 80 – tych i były użytkowane przez ówczesne  podod-
działy antyterrorystyczne aż do początku lat 90. Stołeczni Anty-
terroryści wykorzystywali takie osłony min. podczas podejścia do 
podejrzanych pakunków  przez  policyjnych pirotechników oraz 
podczas zatrzymań wysokiego ryzyka przez ówczesne komórki 
antyterrorystyczne.

Szwajcarska firma TIG nie poprzestała na pierwszym mode-
lu i kontynuowała dalsze prace nad hełmami, co zaowocowało  

w 1976 roku opatentowaniem pierwszego modelu, tłoczonego ze 
stopu tytanowego tj. Tig Psh-77, którego produkcję uruchomio-
no w 1977 roku. W kolejnych wersjach wyposażono go w zinte-
growane środki łączności osobistej, co skutkowało zwiększeniem 
jego wagi z 2,7 kg do 4 kg. Jako ciekawostkę warto podkreślić 
fakt, że Wydział Zabezpieczenia Komendy Stołecznej MO nabył  
w latach 80-tych około 10 sztuk Psh-77.

Tig Psh-77 był na tyle udanym modelem, że stosowły go  
z powodzeniem sowieckie siły specjalne KGB (Alfa KGB) min. 
podczas wojny radziecko-afgańskiej. W latach 1982-1983  
radzieccy specjaliści z Instytut Badań Naukowych Stali otrzymali 
zlecenie na skopiowanie PSH-77, czego efektem było powstanie 
hełmu Altyn. Warto podkreślić fakt, że Altyn był wykorzystywany  
przez operatorów FSB (Federalna Służba Bezpieczeństwa) pod-
czas operacji kontrterrorystycznych, między innymi w moskiew-
skim teatrze jak i podczas oblężenia szkoły w Biesłanie.

Obecnie nie ma już firmy TIG, która była prekursorem w kwe-
stii opisywanej tematyki, natomiast powstało kilka innych firm, 
które dalej rozwijają rynek hełmów z osłoną balistyczną twarzy. 
Współczesne konflikty zbrojne: w Afganistanie, czy na Ukrainie, 
miały wpływ na dalszy rozwój technologii. Dostrzeżono duży po-
tencjał w ochronie balistycznej głowy współczesnych wojowni-
ków ścierających się na arenach różnych teatrów wojennych oraz 
walczących podczas incydentów terrorystycznych, jakie wystąpiły 
lokalnie. Zaprezentujemy kilka przykładów nowoczesnych osłon 
balistycznych twarzy zintegrowanych z hełmem. 

Ciekawą propozycją jest modułowy hełm firmy amerykańskiej  
Revision model VIPER P2. Użytkownik ma w nim możliwość sa-
modzielnego doboru elementów pod kątem przydzielonego za-
dania, mogąc je dodawać i usuwać w razie potrzeby. Hełm VIPER 

BOJOWA  OCHRONA  GŁOWY
W REALIACH SŁUŻBY

"maska robocopa"

 ANNA MIESZKOWSKA

Wszyscy zdajemy sobie sprawę jak ważną i wrażliwą częścią ciała jest ludzka głowa, która zawiera 
w sobie centralny układ nerwowy oraz odpowiada za narządy wzroku, słuchu, czy też węchu.  
To centrum dowodzenia człowieka posiada własną naturalną protekcję w postaci czaszki, 
ale i ona ma swoją wytrzymałość, którą warto wzmocnić, dając tym większą przewagę np. 
funkcjonariuszom policji w trakcie działań. Już w dawnych czasach zwrócono uwagę na protekcję 
głowy wojowników, rycerzy oraz żołnierzy, podczas bezpośredniego fizycznego starcia.  fo
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P2 jest kompatybilny z przyrządami noktowizyjnymi, maskami 
przeciwgazowymi oraz łącznością.

Zastosowanie masek balistycznych może nieść za sobą efekt 
psychologiczny, któremu ma ulec przeciwnik, gdyż wyposażony  
w tego typu osłonę - funkcjonariusz lub żołnierz sił specjalnych,  
w starciu z wrogiem, może być odbierany jako dobrze wyszkolony 
i pozbawiony uczuć wojownik.

Konflikt na Ukrainie zmusił rząd Ukraiński do zwiększenia ochrony 
indywidualnej swoich żołnierzy walczących na terenach zajętych 
przez Rosyjskich Separatystów, czego efektem było powstanie 
osłony balistycznej której nadano nazwę „Cyborg”.

Podczas serii zamachów terrorystycznych, jakie wystąpiły we 
Francji, mogliśmy zauważyć jednostkę specjalną policji RAID  
w  hełmach wyposażonych w protekcję balistyczną twarzy. Prak-
tycznie każde działanie tego typu jednostki na terenie Fran-
cji jest związane z używaniem przez operatorów RAID  - tego 
typu osobistej ochrony balistycznej. Niestety taka protekcja 
może powodować dyskomfort podczas strzelania, czy ubie-

rania maski gazowej, ale trzeba pamiętać że duża liczba ćwi-
czeń wypracuje w efekcie rozwiązania taktyczne, które przy-
zwyczają mundurowego użytkownika do działania z tego typu 
protekcją. Pamiętajmy, że tak specjalistyczne środki ochrony 
osobistej funkcjonariusza dadzą mu duże poczucie bezpie-
czeństwa i pewność siebie podczas bezpośredniego starcia 
z przeciwnikiem np. aktywnym strzelcem. Dlatego minusy  
w postaci wagi, czy też zmniejszonego komfortu podczas działa-
nia z tego typu ochroną balistyczną, schodzą na drugi plan. Dla 
każdej formacji najważniejszy jest dobrze wyszkolony funkcjona-
riusz lub żołnierz, bo musimy pamiętać o tym, że proces szkole-
nia to duży koszt, a nabyte doświadczenie jest wartością trudno 
wycenianą. 

W naszym artykule przedstawiliśmy jedynie namiastkę tematu 
dotyczącego protekcji balistycznej głowy i twarzy stosowanej 
na całym świecie przez formacje umundurowane. Technologie 
cały czas sie rozwijają, dlatego zachęcamy do pogłębiania wiedzy  
w tym zakresie.  

"maska robocopa"

Hełm revision 
https://www.businessinsider.com/

Hełm Tig Psh-77 
źródło https://war-time.ru/

Hełm Altyn produkcji Rosyjskiej  
źródło https://equipment.fandom.com/

Osłona balistyczna „Cyborg” 
źródło https://menway.interia.pl/

Hełm średniowieczny typu przyłbica 
z zasłoną typu „psi pysk” 
źródło wikipedia.pl

Żołnierze Tajwanu wyposażenie w maski kevlarowe 
https://www.reddit.com/



TUR VI  LTO

Te trzy cechy w pełni oddają to, jaki jest w rzeczywistości TUR, transporter 
opancerzony, który nie stroni od nowoczesności i najnowszych rozwiązań 
technicznych. Od dwóch lat służy policyjnym komandosom z SPKP, chroniąc 
ich podczas akcji, a przy tym wspomagając w realizacji wielu zadań związanych 
z zatrzymywaniem niebezpiecznych przestępców. To siła sama w sobie. 
Zbudowany na podwoziu terenowej ciężarówki MAN, daje skuteczną ochronę 
i pozwala w bezpieczny oraz szybki sposób przeprowadzić praktycznie każdą 
realizację. Opancerzone nadwozie i szczelna kabina, systemy bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego i wentylacji, sprawiają, że z takim „zawodnikiem” w akcji, 
nie trzeba się cofać, tylko iść naprzód. 

 DANIEL NIEZDROPA

MOTORYZACJA

LEKKI TRANSPORTER 
OPANCERZONY
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HISTORYCZNY TUR
„Jeden z turów, płowy, olbrzymi, niemal potworny byk, ogromem 
żubry przenoszący, puścił się w ciężkich skokach ku szeregowi 
strzelców, zawrócił ku prawej stronie polany, po czym ujrzawszy 
o kilkadziesiąt kroków między drzewami konie, zatrzymał się i hu-
cząc począł orać nogami ziemię, jakby podniecając się do skoku 
i walki”.

Ten cytat pochodzi z XXI rozdziału I tomu dzieła „Krzyżacy” Henry-
ka Sienkiewicza. Opisywany tur, na którego urządzono polowanie, 
nie był łatwym przeciwnikiem. Nieustępliwy, a do tego bardzo  
silny i wytrzymały, był nie lada wyzwaniem dla łowczych. To wiel-
kie i potężne zwierzę, kiedyś nie miało sobie równych w leśnej 
kniei. Nie straszne mu były nawet wilki, które atakując watahą 
czuły respekt przed królem puszczy. Tur, historyczny byk, które-
go waga dochodziła do 1000 kilogramów, był wysoki na 2 metry  
i długi nawet na 3 metry. Robił wrażenie i budził respekt. W miej-
skiej „dżungli” jest jeden „Tur”, który jest równie mocny jak ten 
z lasu. To specjalistyczny pojazd, który służy policjantom z Samo-
dzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego w Warszawie.

POLICYJNE POCZĄTKI
Opancerzony transporter, o którym Wam opowiemy, stworzony 
w specjalnej policyjnej wersji, jest efektem wspólnej pracy logi-
styków z KGP, kontrterrorystów oraz firm AMZ-KUTNO S.A. i Con-
cept z Bielska-Białej, które dostosowywały pojazd do wymogów 
określonych w zamówieniu i preferencjach jego użytkowników. 
Przy konstruowaniu TUR-a brane były pod uwagę nie tylko szcze-
góły specyfikacji zamówienia, ale również wszelkie uwagi i suge-
stie przekazywane przez stronę policyjną. Kolejne egzemplarze, 
w sumie osiem sztuk, zasiliły w latach 2019 i 2020 tabor wybra-
nych jednostek kontrterrorystycznych w całym kraju. Pojawienie 
się TUR-a to efekt pracy nad tym, aby do rąk policyjnych specjal-
sów trafił pojazd, który nie tylko pomoże w realizacji najbardziej 
skomplikowanych zadań, ale zapewni funkcjonariuszom bezpie-
czeństwo i ochronę na miejscu akcji. W końcu nasi komandosi 
otrzymali auto bojowe na miarę swoich potrzeb, co pozwoliło 
im na rozszerzenie zakresu zadań związanych z wykorzystaniem 
takiego pojazdu w praktyce oraz prowadzenia nowych taktyk  
realizacyjnych. 

Policyjny TUR, podobnie jak jego historyczny, leśny imiennik, zde-
cydowanie wyróżnia się z „tłumu” resortowych pojazdów. Jest 
duży, nowoczesny i posiada wiele udogodnień, które dają mu 
przewagę nad „przeciwnikiem”, a przy tym, gdyby zaszła taka po-
trzeba, istnieje możliwość prowadzenia akcji ze środka pojazdu. 
Jest odporny na ostrzał, działanie środków zapalających i wybu-
chowych, a operatorów bojowych chroni nawet w terenie skażo-
nym.

ATRYBUTY MOCY
Tur jest mocnym „graczem” w walce z przestępczością. Świad-
czy o tym nie tylko potężna karoseria, wysokie zawieszenie, duże 
koła, można powiedzieć kosmiczna, ostra bryła, wzorem niczym 
z dobrej, filmowej produkcji science fiction. Wrażenie robi już 
zawartość opancerzonej komory silnika. Pojazd napędza wyso-
koprężny, dieslowski motor z turbodoładowaniem o pojemności 
6,9l i mocy 326 KM. Pozwala to na komfortową jazdę, czy to w 
ruchu licznym, czy też w trudnym terenie. Siły TUR-owi nie bra-
kuje, nawet gdy na pokładzie jest 8 osób, kierowca, dowódca  
i sześciu doskonale uzbrojonych specjalsów z zespołu bojowe-
go. Samochód budzi respekt na drodze, a jego pojawienie się na 
miejscu realizacji daje nie tylko poczucie bezpieczeństwa dla bio-
rących udział w działaniach, ale powoduje, że próbujący ucieczki 

przestępca, który chciałby konfrontować się z TUR-em, zakończy 
swoja nierówną walkę bardzo szybko. TUR waży 13 ton, jednak 
dopuszczalna masa całkowita jest dużo większa i wynosi przeszło 
15 ton. Moc silnika jest na tyle wystarczająca, że w połączeniu  
z pięciostopniową i automatyczną skrzynią biegów oraz napędem 
4x4, dotarcie do celu nie stanowi żadnego problemu. Jest długi 
na 6,5 metra i szeroki na 2,5 metra. Posiada dwoje drzwi z każ-
dej strony oraz jedne z tyłu. Do tego szereg udogodnień, które 
sprawiają, że w przypadku niespodziewanego ataku z zewnątrz, 
można z niego prowadzić wymianą ognia, bez potrzeby opusz-
czania pojazdu. 

Największym atutem TUR-a jest jego pancerz, odporny na pociski 
oraz środki zapalające. Przedział kabinowy oraz kapsuła załogowa 
są do tego solidnie uszczelnione, co w połączeniu z doskonałym 
systemem wewnętrznej filtracji i wentylacji pozwala uchronić 
komandosów przed działaniem gazów bojowych, bez potrzeby 
zakładania masek wewnątrz. Systemy przeciwpożarowe chro-
nią na wypadek nagłego pojawienia się ognia wewnątrz TUR-a. 
Na skuteczne prowadzenie wymiany ogniowej pozwalają luki 
strzelnicze, które znajdują się za oparciami foteli. Pancerz TUR-a 
charakteryzuje się niezłą osłoną balistyczną na poziomie 2 we-
dług normy STANAG 4569, co oznacza, że nie straszny mu jest 
ostrzał amunicją przeciwpancerną bądź zapalającą. TUR to naj-
lepsza osłona balistyczna SPKP, która chroni również przed grana-
tami oraz minami przeciwpiechotnymi. Niezwykle praktycznym,  
w przypadku nagłego opuszczenia pojazdu jest właz dachowy, 
który ma możliwość pełnego otwarcia, a także zablokowania pod 
kątem 90 stopni, tworząc w ten sposób skuteczną osłonę dla 
strzelca. Pod takim samym kątem możne otworzyć i zablokować 
wszystkie boczne drzwi, które dają tym samym osłonę balistycz-
ną, znajdującym się na bocznych podestach – komandosom.   

O sile policyjnego TUR-a świadczy również przedni zderzak, zdol-
ny do przesunięcia nawet półtonowej przeszkody. Znajdująca się 
w taranie wyciągarka z 25 metrami stalowej liny - posiada impo-
nującą siłę uciągu nawet do 9 ton. TUR-a ciężko „zranić” i unie-
ruchomić, bo specjalne konstrukcja kół, oparta na tzw. wkładkach 
masywowych, powoduje, że nawet po przestrzeleniu, pojazd je-
dzie do przodu, choć trochę wolniej. Daje to możliwość wyco-
fania się w bezpieczne miejsce bądź dotarcia do wyznaczonego 
celu. Każda realizacja, choć w założeniach taka sama, bo głównym 
zadaniem jest z reguły obezwładnienie i zatrzymanie przestępcy, 
to jednak towarzyszące jej okoliczności mogą się czasami różnić. 
Kontrterroryści chronieni pancerzem, mogą zawsze dopasować 
taktykę tak, aby zadanie wykonać do końca. 

Jednym z najważniejszych elementów wyposażenia warszaw-
skiego TUR-a są dwie platformy szturmowe, posiadające możli-
wość wysuwania, obniżania, bądź podnoszenia, co powoduje, że 
działania można prowadzić na wysokości ponad 6 metrów, a po 
zwiększeniu pułapu poprzez dołożenie dwóch drabin, nawet na 
wysokości ponad 9 metrów. TUR to prawdziwy twardziel w każ-
dym tego słowa znaczeniu.

W OCENIE STOŁECZNEGO SPKP
Skuteczna osłona i ochrona balistyczna, największa z posiadanych 
przez SPKP, czynią ten pojazd wyjątkowym wsparciem podczas 
akcji. O odczucia i opinie, dotyczące użytkowania TUR-a, popro-
siliśmy naszych komandosów, aby opowiedzieli nam, w jakich ak-
cjach najczęściej bierze udział, co jest jego największą zaletą, jak 
sprawuje się w mieście, czy rzeczywiście daje tak duże poczucie 
bezpieczeństwa i wsparcie w działaniach. Naszym rozmówcą był 
Kierownik Sekcji Szkoleniowo-Bojowej SPKP w Warszawie.
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Od kiedy użytkujecie TUR-a? 
Transporter jest na naszym stanie od końca 2019 roku.

Ilu policjantów może transportować TUR, wewnątrz, na ze-
wnątrz? 
W kapsule załogowej i kabinie może przebywać łącznie 8 policjan-
tów, natomiast na zewnątrz podczas akcji może znajdować się  
6 operatorów.

Do jakich zadań wykorzystuje się TUR-a?
Służy przede wszystkim jako ubezpieczenie podejścia zespołu 
bojowego i pojazd ewakuacyjny, a dodatkowo może być użyty 
do taranowania bram. Przy zastosowaniu platformy szturmowej 
jesteśmy w stanie dynamicznie „z najazdu” przeprowadzić dzia-
łania bojowe na wyższych kondygnacjach budynku oraz desant 
przez przeszkodę z użyciem technik alpinistycznych (tzw. „lina 
desantowa”).

Czy TUR spełnia Wasze oczekiwania w kwestii posiadania wła-
ściwego wozu bojowego? Czy to wóz na miarę obecnych po-
trzeb SPKP?
Jest to nasz pierwszy lekki transporter opancerzony, z którego na 
tym etapie użytkowania jesteśmy bardzo zadowoleni.

Czy TUR daje odpowiednią ochronę policjantom, jakie są naj-
ważniejsze elementy tej ochrony: karoseria, odporność na 
ostrzał, wybuchy, system wentylacji i filtracji, czy też wszystko 
razem? 
LTO TUR jest dla nas istotnym elementem zasłony balistycznej 
podczas prowadzenia działań bojowych. Stanowi ważną ochronę 

balistyczną przed pociskami wystrzeliwanymi z broni palnej, chro-
ni też osoby znajdujące się w środku przed wybuchem improwi-
zowanych urządzeń wybuchowych.

W jakim charakterze jest najczęściej wykorzystywany TUR, 
osłonięcia zespołów bojowych i umożliwienia im wejścia do 
obiektu, czy też tarana, pokonującego zamknięte bramy, ogro-
dzenia czy też przesuwającego przeszkodę znajdują się na dro-
dze do obiektu?
Podczas planowania działań bojowych naszym priorytetem jest 
bezpieczeństwo zespołu bojowego stąd też LTO TUR wykorzy-
stywany jest jako mobilna zasłona balistyczna. Zarówno podczas 
rozpoczęcia działań, ale też jako zespół ewakuacyjny na wypadek 
wystąpienia zdarzenia nadzwyczajnego.

Jakie są najważniejsze zalety TUR-a, czy są jakieś mankamenty, 
które można by poprawić lub udoskonalić? 
Zalety to przede wszystkim wysokiej klasy balistyka, mobilność 
samochodu terenowego oraz zamontowana platforma szturmo-
wa pozwalająca na przeprowadzenie działań bojowych nawet na 
drugim piętrze budynku. Udoskonaleniem przez nas oczekiwa-
nym są „parkingowe” czujniki ruchu całego obrysu LTO TUR.

TUR jest wozem opancerzonym, czy zdarzały  się już sytuacje, 
w których był ostrzelany, obrzucony środkami zapalającymi 
bądź innymi, czy były takie trudne realizacje z jego udziałem? 
To przecież wóz przygotowany na różne scenariusze wydarzeń?
LTO TUR użytkujemy przeszło rok czasu. Bierze on udział w reali-
zacjach przeprowadzanych na posesjach zarówno w aglomeracji 
miejskiej jak i na terenach o mniejszej zabudowie np. gospodar-
stwa rolnicze wykorzystywane jako fabryki papierosów oraz plan-
tacje narkotykowe. Do dnia dzisiejszego pojazd ten nie uczestni-
czył w trakcie działań w żadnym zdarzeniu nadzwyczajnym.

Jak prowadzi się TUR-a, czy trzeba było przechodzić specjalne 
szkolenie?
Do prowadzenia LTO TUR niezbędne jest uprawnienie do poru-
szania się pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej przekra-
czającej 3,5 tony (prawo jazdy kat. C). Wyznaczeni funkcjonariu-
sze przeszli przeszkolenie z obsługi technicznej specjalistycznych 
systemów pojazdu oraz obsługi, montażu i demontażu platformy 
szturmowej.

Jak sprawuje się TUR na miejskich ulicach, a jak w trudnym  
terenie np. na poligonie? 
TUR skonstruowany jest jako lekki transporter opancerzony. Jest 
to pojazd specjalistyczny, który najlepiej sprawuje się w trudnym 
terenie, sprawdzaliśmy to na poligonie wojskowym. Manewry 
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miejskie wymagają od kierowcy większego skupienia, ze wzglę-
du na ograniczoną widoczność (tzw. martwe strefy). Ograniczona 
wielkość szyb kuloodpornych może stanowić dodatkowy problem 
podczas manewrowania pojazdem w ciasnych ulicach (często kie-
rowca posiłkuje się pomocą osoby jadącej „na prawego”). Takim 
drobnym mankamentem nie mającym wpływu na konstrukcję 
pojazdu jest fakt wzbudzania dużego zainteresowania innych kie-
rowców na drodze. TUR robi wrażenie, a kierowcy zaaferowani 
jego gabarytami, muszą być czujni, bo wystarczy chwila nieuwagi 
i o kolizję nietrudno. Nasi kierowcy mają świadomość, że prowa-
dzenie TUR-a w mieście wymaga od nich wyjątkowego skupienia. 
To przecież profesjonaliści.

Współpracujecie z różnymi służbami, czy TUR wyróżnia SPKP 
wśród nich? Czy spotkaliście się z innymi wozami opancerzo-
nymi?
Podobne konstrukcje posiada jedynie wojsko. W polskiej Policji 
jest to pierwszy taki zakup przeznaczony dla służby kontrterro-
rystycznej.

Jaki wóz zastąpił TUR, czy też wypełnił lukę po aucie, którego 
nie było w zasobach? Jakie jeszcze macie transportery opan-
cerzone?
Warszawska jednostka od chwili powstania w 2005 roku nigdy nie 
posiadała lekkiego transportera opancerzonego. To pierwszy tak 
nowoczesny i profesjonalny pojazd.

TUR ma rampy szturmowe, jak często są wykorzystywane, jak 
wysoko sięgają? Czy ich użycie wymaga dużego wysiłku?
Wykorzystanie platformy szturmowej zazwyczaj określane jest 
na etapie planowania działań bojowych. Podczas realizacji pro-
wadzonych na posesjach wykorzystujemy platformy do desan-
tu z wykorzystaniem tzw. liny desantowej (pokonywanie siatek, 
płotów i ogrodzeń). Przy wykorzystaniu samych możliwości plat-

formy jesteśmy w stanie szturmować 2 kondygnacje budynku  
(ok. 7 metrów). Istnieje też możliwość zwiększenia zasięgu po-
przez zastosowanie drabin nawet do 9 metrów). Główne ele-
menty platformy szturmowej opierają się na systemie siłowników 
hydraulicznych, stąd obsługa nie wymaga od policjantów duże-
go wysiłku. Wysokością trapów i ich zasięgiem można sterować 
zarówno z wnętrza pojazdu, jak również za pomocą sterownika 
przenośnego.

PODSUMOWANIE
W ocenie komandosów, jest to pojazd wszechstronny i przede 
wszystkim bezpieczny, pozwalający na prowadzenie działań  
w pełni samodzielnych, bez potrzeby angażowania innych po-
jazdów bądź służb. Policjanci z SPKP są doskonale przygotowani  
i wyszkoleni, a swoimi umiejętnościami oraz wyposażeniem nie 
ustępują nawet amerykańskiemu SWAT-owi. TUR okazał się traf-
nym zakupem dla polskiej Policji, tym bardziej, że w jego wyborze 
i stworzeniu rozwiązań, które na płaszczyźnie walki z przestępczo-
ścią są technologicznie przydatne, byli sami kontrterroryści. 

TUR chroni, nie zawodzi i jest speł-
nieniem policyjnych oczekiwań, 
aby w końcu posiadać najlepszą  
w swoim rodzaju mobilną osłonę 
balistyczną. 

Zdjęcie wykonane do celów ilustra-
cyjnych  - wykorzystanie luków strze-
leckich.
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TUR VI LTO 

DANE FABRYCZNE:

foto: Marek Szałajski

Typ: 
Typ osłony balistycznej: 
Silnik: 
Pojemność: 
Moc: 
Max. moment obrotowy: 
Prędkość maksymalna: 
Prędkość maksymalna: 
Skrzynia biegów:
Skrzynia rozdzielcza: 
Napęd: 
Masa własna: 
Masa rzeczywista: 
Masa całkowita, dopuszczalna: 
Długość: 
Szerokość: 
Wysokość: 
Rozstaw osi: 
Rostaw kół przednich: 
Rozstaw kół tylnych: 
Zbiornik paliwa:

WYPOSAŻENIE:

Lekki Transporter Opancerzony
poziom 2 wg. STANAG 4569A
6-cylindrowy rzędowy diesel z turbodoładowaniem
6871 cm3 
326 KM/240kW przy 2400 obr./min
250 Nm przy 1200 – 1800 obr./min
po drodze twardej co najmniej 95 km/h
po bezdrożach w terenie co najmniej 30 km/h
pięciostopniowa, automatyczna
z blokowanym mechanizmem różnicowym (przełożenia drogowe i terenowe)
stały (permanentny) na wszystkie koła jezdne 4x4
11 690 kg
12 730 kg
15 000 kg
6589 mm
2568 mm (bez lusterek bocznych)
2851 mm (bez platformy szturmowej)
3600 mm
2090 mm
2095 mm
250 litrów

układ niezależnego ogrzewania, ogrzewane szyby boczne, czołowa 
wyciągarka elektryczna, klimatyzacja, rampy szturmowe, opony wie-
losezonowe typu run-flat z wkładkami masywowymi, kamera cofania, 
wzmocnione  zawieszenie  przedniej  osi  z  amortyzatorami telesko-
powymi  i  sprężynowymi,  z  tyłu  resory i amortyzatory teleskopowe, 
światła podczerwieni IR.

automatyczny system gaśniczy, filtrowentylacja zapobiegająca wnika-
niu do wnętrza bojowych środków trujących, środków biologicznych  
i pyłu promieniotwórczego, opancerzona karoseria i szyby wykonane-
go z bezodpryskowego szkła. 

BEZPIECZEŃSTWO I SYSTEMY:


