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MARIUSZ KRAMARCZYK 1

EFEKTYWNOŚĆ POLICJANTÓW W INTERWENCJACH

Policja jest umundurowaną i uzbrojoną formacją przeznaczoną do ochro-
ny bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz do utrzymania bezpieczeństwa i po-
rządku publicznego 2. Do głównych jej zadań należy przestrzeganie pra-
wa oraz ściganie przestępców, a w sytuacjach kryzysowych zapewnienie 
ochrony i pomocy zarówno wobec ludzi, jak i mienia.

 Na przełomie XVI–XVII w. policją nazywano całą wewnętrzną admini-
strację poza sądownictwem, wojskowością i skarbowością. W okresie mię-
dzywojennym pojęcie rozszerzało się, wskutek czego powstawały różne in-
stytucje, np. policja lekarska, sanitarna, górnicza, leśna, pocztowa, które 
obecnie przekształciły się w inspekcje i straże 3.

Dzisiaj Policja jest fundamentem bezpiecznego i stabilnego państwa, 
które nieustannie, od czasów pierwotnych, walczy z przestępczością. Roz-
wój dzisiejszych technologii nieuchronnie doprowadził do stworzenia no-
wych warstw społecznych, które z kolei doprowadziły do ich rozwarstwienia 
(od bogatych rozwiniętych państw do biednych i pozbawionych należyte-
go przestrzegania prawa). Przez lata zjawisko to stworzyło coraz to nowsze 

1  Dr Mariusz Kramarczyk — ofi cer Policji z 14-letnim stażem i doświadczeniem 
w zakresie prowadzenia i realizacji działań interwencyjnych na rzecz bezpieczeństwa 
i porządku publicznego. Od 10 lat starszy wykładowca w Zakładzie Wyszkolenia Spe-
cjalnego Instytutu Służby Prewencyjnej Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyż-
szej Szkoły Policji w Szczytnie. Specjalista z zakresu taktyki i technik interwencji oraz 
wyszkolenia strzeleckiego zarówno dla policjantów, jak i dla osób cywilnych. Doktor 
nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie (praca Przygotowanie poli-
cjantów do podejmowania działań interwencyjnych na rzecz bezpieczeństwa i porząd-
ku publicznego). Autor publikacji naukowych o tematyce policyjnej oraz wykonawca 
kilku zadań badawczych, m.in. motywowanie policjantów jako proces rozwijania 
i utrwalania świadomości do uprawiania aktywności fi zycznej. Trener drugiej kla-
sy Ju-jitsu oraz instruktor samoobrony, narciarstwa zjazdowego, pływania i ratowni-
ctwa wodnego. Ukończył Akademię Wychowania Fizycznego w Krakowie na kierunku 
nauczycielskim ze specjalizacją z zakresu rehabilitacji ruchowej. Oprócz aktywności 
w karierze zawodowej prowadzi czynny udział w różnych dyscyplinach sportowych 
jako zawodnik z licznymi sukcesami zarówno narodowymi, jak międzynarodowymi.

   Adres do korespondencji: <m.kramarczyk@wspol.edu.pl>.
2  J. Kaczmarek, W. Łepkowski, B. Zdrodowski (red.), Słownik terminów z za-

kresu bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2008, s. 101.
3  G. Smyk, A. Grzyszcz, Historia państwa i prawa — w  kręgu aktualnych kie-

runków badań, Lublin 2016, s. 356–357.
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zagrożenia, a tym samym zmusiło do rozszerzenia zakresu działań Policji. 
Stagnacja systemu funkcjonowania i pracy funkcjonariuszy tej formacji 
przez wiele lat nie była dostrzegana i dotykana przez ręce władzy, której 
nieświadomość i ryzyko nowoczesnych zagrożeń rodziły coraz to surowsze 
konsekwencje. Późniejsza, stale postępująca globalizacja spowodowała, 
że Policja zetknęła się z nową przestępczością (od zorganizowanych grup 
przestępczych przez handel bronią, narkotykami i wreszcie handel ludźmi), 
która zmobilizowała Policję do poszukiwania coraz to nowszych sposobów 
przeciwdziałania wspomnianym zagrożeniom oraz do walki z nimi.

Zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom jest konstytucyjnym obowiąz-
kiem państwa, do którego zadań należy również powołanie grup dyspozycyj-
nych w celu ochrony społeczeństwa przed wszelkimi zagrożeniami. Należy 
dodać, że wspomnianych zagrożeń nie można całkowicie wyeliminować, dla-
tego to właśnie na państwie spoczywa obowiązek odpowiedniego przygoto-
wania formacji do sprawnego i skutecznego działania podczas interwencji.

Bezpieczeństwo policjanta

Obecnie policjant podczas służby, realizując powierzone mu zadania 
i podejmując różne interwencje, coraz częściej jest narażony na agresję 
ze strony obywateli albo ponosi konsekwencje ich agresywnych zachowań 
i czynów, co należy postrzegać jako zagrożenie bezpieczeństwa osobistego 
funkcjonariusza. Już z podstawowych defi nicji bezpieczeństwa wynika, 
że oprócz potrzeb fi zjologicznych jest ono jedną z podstawowych i zarazem 
cenionych wartości, ale też najbardziej chronioną materią zarówno przez 
jednostki społeczne, jak i narody 4 (zob. rycina 1). 

Rycina 1
Piramida Abrahama Maslowa

Samorealizacja

Potrzeba uznania

Potrzeba przynale no ci

Potrzeba bezpiecze stwa 

Potrzeby fizjologiczne

Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Maslow, Motywacja i osobowość, 
Warszawa 2016, s. 115–119

4  Z. Ciekanowski, Rodzaje i źródła zagrożeń bezpieczeństwa, Warszawa 2010, s. 1–2.
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Bezpieczeństwo ma wiele defi nicji i posiada różne oblicza, jednak głów-
nie oznacza poczucie pewności istnienia i gwarantuje jego zachowanie oraz 
szansę na samodoskonalenie. Ponadto jest naczelną potrzebą każdego czło-
wieka i jedną z pierwszorzędnych potrzeb systemów międzynarodowych. 
W przypadku braku podstawowych jego składowych wywołuje niepokój 
i poczucie zagrożenia. Człowiek, jako jednostka funkcjonująca indywidu-
alnie bądź w grupie społecznej, dąży do oddziaływania nie tylko na swój 
dobrostan, ale także na otoczenie zewnętrzne, sferę wewnętrzną i duchową. 
Ten rodzaj procesu ma za zadanie minimalizować, a nawet oddalać zagroże-
nia, eliminując tym samym własny niepokój, lęk i niepewność jutra.

Współczesny świat pokazuje, że pojęcie bezpieczeństwa ma szerszy wymiar 
niż w przeszłości. Obejmuje aspekty polityczne, wojskowe, czynniki gospo-
darcze, technologiczne, ekologiczne, społeczne i humanitarne. Do jego zakre-
su włącza się również zachowanie narodowej tożsamości oraz poszanowania 
podstawowych praw i swobód obywatelskich. Najczęściej bezpieczeństwo 
określa się jako stan wolny od niepokoju tworzący jednocześnie poczucie 
pewności i swobodnego funkcjonowania w środowisku społecznym 5.

Policja, jako formacja mundurowa, jest odpowiedzialna za dbanie o spo-
kój, ochronę oraz zapewnianie bezpieczeństwa porządku publicznego 
i każdego obywatela, a ponadto za ochronę mienia oraz wszelkich dóbr 
chronionych prawem. Mówiąc o bezpieczeństwie, należy podkreślić rów-
nież kwestię bezpieczeństwa osobistego i fi zycznego każdego funkcjona-
riusza Policji, który podczas czynności służbowych podejmuje interwencje 
zarówno w stosunku do osób spokojnych, jak i należących do kategorii 
osób agresywnych oraz szczególnie niebezpiecznych (zob. rycina 2). 

Rycina 2
Bezpieczeństwo policjanta podczas interwencji

Bezpiecze stwo 
policjanta podczas 

interwencji

Bezpiecze stwo 
fizyczne

Bezpiecze stwo 
osobiste

Źródło: opracowanie własne

5  R. Zięba, Kategoria bezpieczeństwa w nauce o stosunkach międzynarodo-
wych, Toruń 2005, s. 33.
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Bezpieczeństwo policjanta podejmującego interwencję wobec osoby, która 
narusza prawo, zawsze niesie za sobą obawę przed napotkaniem biernego lub 
czynnego oporu bądź ataku niebezpiecznym narzędziem. Konsekwencją ta-
kiego zagrożenia jest zarówno ryzyko powstania uszkodzenia ciała policjanta, 
jak też osób objętych policyjnymi działaniami. Umiejętność przeciwdziałania 
i zapobiegania takim zagrożeniom ze strony funkcjonariusza rozumiane jest 
jako bezpieczeństwo osobiste (własne).

Zdolność motoryczna do wykonywania czynności służbowych w sposób 
zapewniający nienaruszalność życia i zdrowia, a także ochronę policjanta 
oraz mienia służbowego i osobistego rozumiana jest jako wyznacznik bezpie-
czeństwa fi zycznego. W myśl tej defi nicji na bezpieczeństwo fi zyczne policjan-
ta wpływ ma wiele czynników, np.: wyposażenie służbowe (środki przymu-
su bezpośredniego w postaci: siły fi zycznej, kajdanek, pałki służbowej, gazu 
obezwładniającego, paralizatora i broni palnej, a także łączność, środki trans-
portu, kamizelka kuloodporna), umiejętność współdziałania w patrolu wie-
loosobowym, wyszkolenie specjalne z zakresu taktyki i technik interwencji, 
szkolenie i doskonalenie zawodowe oraz procedury prawne dotyczące odpo-
wiedzialności za podejmowane czynności w realizowaniu zadań służbowych.

Za pojęciem bezpieczeństwa osobistego i fi zycznego bez wątpienia kryje 
się także przygotowanie policjanta do podejmowania różnego rodzaju działań 
interwencyjnych zapewniających zarówno bezpieczeństwo własne, jak i oby-
wateli. Wyłącznie funkcjonariusz Policji posiadający pożądane umiejętności 
taktyczno-techniczne jest w stanie sprostać coraz bardziej rozwijającym się 
i coraz bardziej wykwalifi kowanym w boju środowisku przestępczym, pod-
kreślając obszar swojego działania. Różnorodność interwencji oraz wystę-
pujące zagrożenia wymagają od policjantów wysokiego poziomu sprawności 
psychofi zycznej, wyposażenia i wyuczonych umiejętności, które nabywają 
podczas szkolenia zawodowego podstawowego oraz późniejszego doskonalenia 
zawodowego w trakcie trwania służby.

Zagrożenia podczas interwencji

Dzisiejszy świat stoi przed obliczem nie tylko starych i prymitywnych 
zagrożeń, ale też stawia czoła nowoczesnym technologicznie i cyberne-
tycznie formom niebezpieczeństw, które przybierają różne wymiary i roz-
miary. Wiele jest tych odnoszących się zarówno do wysoko cenionych 
wartości dóbr materialnych, jak i tych dotyczących bezpośredniego za-
grożenia dla zdrowia oraz życia danej jednostki społecznej. Zagrożenie 
nie jest pojęciem samoistnym i stanowi podstawową, naturalną kategorię 
bezpieczeństwa państwa oraz odnosi się zawsze do określonego podmio-
tu, czyli człowieka. To także pewien rodzaj niebezpieczeństwa (dla kogoś 
i czegoś) 6 w rzeczywistości występującego jako sytuacja skrajnie trudna 
i nagła, która pojawia się w ułamku sekundy i niesie za sobą często tra-
giczne w skutkach konsekwencje.

6  M. Szymczak (red.), Słownik języka polskiego, t. 3, Warszawa 1978, s. 907.
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Zagrożeniem w ujęciu leksykalnym można nazywać stan psychiczny lub 
subiektywną świadomość widzenia zjawisk niekorzystnie wpływających na po-
czucie bezpieczeństwa własnego oraz publicznego, ale też zespół obiektyw-
nych czynników wywołujących stan niepewności i wszelkiego rodzaju obaw 7. 

O zagrożeniu bezpieczeństwa mówi się, że jest to zbieg wydarzeń za-
równo zewnętrznych (międzynarodowych), jak i wewnętrznych, podczas 
których istnieje wysokie ryzyko zaburzenia prawidłowego funkcjonowania, 
jego ograniczenie lub też nieokreślona czasowo utrata niezakłóconej egzy-
stencji wewnętrznej państwa 8.

Oczywiście zagrożenia, np. ze strony środowiska naturalnego, są rozpo-
znawalne, ale istnieją jednak i takie, które mają swoje źródło w fi zycznie 
namacalnym środowisku. Nowy charakter zagrożeń, ich nieznajomość, 
a także medialny szum informacyjny wokół nich potęgują powstawanie 
strachu przed ryzykiem. Jednocześnie utrudnia to racjonalną ocenę sy-
tuacji, szczególnie na szczeblach elit rządzących podejmujących decyzje 
pod presją opinii publicznej. Z charakterem współczesnych zagrożeń wiążą 
się także kwestie znalezienia skutecznych sposobów przeciwdziałania im 9. 
Odpowiedni podział zadań w celu przeciwdziałania współczesnym zagroże-
niom został podzielony na grupy dyspozycyjne w społeczeństwie, których 
jedną z nich jest właśnie Policja. 

Wszystkie grupy dyspozycyjne funkcjonujące w obrębie większego syste-
mu społecznego posiadają swój własny wzór społeczny, który uosabia war-
tości cenione w danym społeczeństwie. Wzór społeczny grup dyspozycyjnych 
militarnego, paramilitarnego i cywilnego systemu bezpieczeństwa dzieli się 
na trzy podstawowe elementy: wzór fi zyczny, wzór kulturowy i wzór moralny 10. 

Przywołane wzory znajdują swoje odzwierciedlenie w cechach pożąda-
nych już na etapie postepowania kwalifi kacyjnego kandydatów do Policji. 
Zawód policjanta, jak wiadomo, jest trudny i niebezpieczny, niejednokrot-
nie wiąże się z narażeniem własnego zdrowia, a nawet życia, o czym świad-
czą słowa roty ślubowania wypowiadane na początku służby przez każde-
go nowo przyjętego policjanta 11. Zadania, jakie są stawiane do realizacji 
funkcjonariuszom w trakcie działań interwencyjnych, wymagają doboru 
różnych środków i metod działania, a przy tym także zmuszają do zacho-
wania określonych zasad. W celu wypełnienia wszystkich zadań Policja zo-
stała podzielona na służbę kryminalną, prewencyjną oraz wspomagającą. 
Dla każdej z tych służb, poza ogólnie określonymi zadaniami wynikający-
mi z ustawy o Policji, zostały sprecyzowane cele wynikające z rozporzą-
dzeń, zarządzeń oraz wytycznych. Wobec powyższego każda z tych służb 
realizuje swoje własne zadania wynikające z uregulowań prawnych.

Poza ogólnymi cechami policjanta, jego odpowiednią kondycją fizycz-
ną, siłą, wytrzymałością i stanem zdrowia, inne walory powinien posiadać 

 7  S. Korycki, System bezpieczeństwa Polski, Warszawa 1994, s. 54.
 8  S. Dworecki, Zagrożenia bezpieczeństwa państwa, Warszawa 2002, s. 61.
 9  J. Maciejewski, Grupy dyspozycyjne. Analiza socjologiczna, Wrocław 2012, s. 180.
10  Tamże, s. 91.
11  Ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (DzU z 1990 r., nr 30, poz. 179 

z późn. zm.; dalej jako ustawa o Policji), art. 27.
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funkcjonariusz prewencyjny, kryminalny, a zupełnie inne policjant służby 
wspomagającej. Postrzeganie społeczne policjanta pionu prewencji jest inne 
niż tego, który działa operacyjnie. Policjant kryminalny pracuje z reguły bez 
umundurowania, natomiast największą i najbardziej widoczną grupą są poli-
cjanci prewencyjni, czyli ci pracujący w umundurowaniu. To przez ich pryzmat 
postrzegana jest cała formacja. Odnosząc się do walorów wyróżniających poli-
cjanta prewencyjnego, wskazane jest, aby był odpowiedniej postury, dyspono-
wał odpowiednią siłą fi zyczną czy też kondycją, a do tego był sprytny i odważ-
ny. Z praktyki wynika, że taki model policjanta przekłada się na minimalizo-
wanie stopnia zagrożenia przy realizacji zadań podczas interwencji publicznej.

Poziom i jakość dzisiejszych zagrożeń determinuje fakt, że trudno jest na-
zwać, a tym bardziej sklasyfi kować wszystkie zagrożenia bezpieczeństwa, ja-
kie towarzyszą funkcjonariuszom (nie tylko w trakcie podejmowanych dzia-
łań, ale również podczas całej służby). Biorąc pod uwagę ciągle zmieniające 
się i jednocześnie dynamicznie rozwijające się możliwości militarne i poza-
militarne, ale i ekologiczne czy biologiczne, dzisiejszy policjant ma do czy-
nienia z wieloma rodzajami niebezpieczeństw, jakie czyhają na niego w pra-
cy, jadąc radiowozem, patrolując pobliski park czy nawet spędzając czas 
z rodziną lub odpoczywając na miejscowej plaży. Wiele z nich nie ma żad-
nego wpływu na zaistnienie zagrożenia, ale też wielu z nich sam policjant 
nie jest w stanie przewidzieć, kontrolować, powstrzymywać — może jedynie 
w małym stopniu je zminimalizować (ograniczyć). Wymaga to od policjanta 
wyspecjalizowanego przygotowania oraz ponadprzeciętnych predyspozycji 
w zakresie władania technikami interwencyjnymi czy zdolnościami psycho-
fi zycznymi, posiadania wiedzy prawniczej i doświadczenia zawodowego.

Zagrożenia towarzyszące funkcjonariuszom Policji podczas działań in-
terwencyjnych w stosunku do obywateli są zjawiskiem złożonym i z uwagi 
na przyczynę powstania należy wyróżnić trzy grupy zagrożeń (rycina 3).

Rycina 3
Podział zagrożeń bezpieczeństwa funkcjonariuszy

Rodzaje ataków 
na policjanta

W postawie interwencyjnej:
— trzymanie jedn  r k ,

— trzymanie r koma,
— zadanie ciosów po chwycie,

— obalenie policjanta za ubranie,
— duszenia jednor cz i obur cz.

Ciosy r koma i kopni cia:
— ciosy proste, sierpowe i haki,
— uderzenia okciem z boku  

i g ow ,
— kopni cia w udo, kolano, 

krocze,
— kopni cia proste stop  

i kolanem,
— pchni cia r kami. 

Atak niebezpiecznym 
narz dziem:

— zagro enie no em i siekier ,

— zagro enie pa k  lub kijem,
— atak no em lub kijem,

— atak kamieniem,
— atak przy u yciu broni palnej.

 Źródło: opracowanie własne
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W tak trudnych sytuacjach, jak interweniowanie w bliskim kontakcie 
z agresorem, ważnym czynnikiem oprócz sprawności i skuteczności działa-
nia jest m.in. bezpieczeństwo osobiste funkcjonariuszy. Za określenie tego 
zjawiska uważa się całość okoliczności zdarzeń i zachowań bezpośrednio 
wpływających na stan, w którym wszelkie czynności służbowe, podejmo-
wane i realizowane wobec obywateli, będą mogły odbywać się bez naraże-
nia życia i zdrowia zarówno policjantów, jak też osób objętych interwencją 
czy osób postronnych. Takie określenie zjawiska, w myśl powyższej defi ni-
cji w stosunku do interweniującego funkcjonariusza, oznacza się mianem 
bezpieczeństwa własnego 12 i traktowane jest jako:

 — zagrożenie prawne — dotyczące sfery przekroczenia lub niedopeł-
nienia obowiązków służbowych, a także popełniania wykroczeń czy 
przestępstw pod groźbą kary w postaci postępowania dyscyplinarnego, 
a w skrajnych przypadkach wydalenia ze służby,
 — zagrożenie fi zyczne — polegające na narażeniu funkcjonariusza 
na utratę zdrowia i życia będącego wynikiem np.: zaskoczenia, braku 
wiedzy, umiejętności, doświadczenia zawodowego, uśpienia czujności 
czy nieznajomości taktyki i technik interwencyjnych (brak umiejęt-
ności stosowania środków przymusu bezpośredniego).
Zagrożenia zewnętrzne, wynikiem których jest brak spokoju i bezpie-

czeństwa jednostki lub całej instytucji, wskazują również na narażenie 
życia i zdrowia policjantów poza terenem jednostki (w czasie konwoju czy 
w czasie poza służbą). Takimi zdarzeniami są niewątpliwie klęski żywio-
łowe i zagrożenia ekologiczne, które trudno przewidzieć i jeszcze trudniej 
im zapobiec. W okresie, gdy nasilają się opady, wskutek czego docho-
dzi np. do podtopień dróg, chodników, mieszkań oraz lokali publicznych 
(w tym jednostek Policji), ważne jest, aby w takich sytuacjach zmobilizo-
wać wszystkich funkcjonariuszy do działań w skrajnie trudnych i niebez-
piecznych warunkach, wykonując jednocześnie zadania służbowe o cha-
rakterze zabezpieczającym, wspomagającym czy nawet ratowniczym.

Analogicznymi zagrożeniami wywołującymi niebezpieczne w skutkach 
sytuacje, z którymi coraz częściej mają do czynienia funkcjonariusze, 
są ataki o znamionach terrorystycznych, które przyjmują różnorakie for-
my i metody działania. Ludzkość nigdy nie zapomni największego w histo-
rii ataku terrorystycznego, który miał miejsce na początku XXI w., kiedy 
11 września 2001 r. oprócz osób cywilnych zginęło wielu funkcjonariu-
szy policji, straży pożarnej i przedstawicieli innych służb ratowniczych 
czy wspomagających 13.

Powyższe zagrożenia nie są jedynymi, na które narażeni są funkcjona-
riusze podczas wykonywania swoich czynności służbowych. Historia do-
skonale zna przypadki ataków na konwój policyjny przewożący pieniądze 

12  Centrum Badania Opinii Społecznej, Rola Policji i innych służb w zapew-
nieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wizerunek funkcjonariuszy wy-
branych służb policji. Raport z badań FGI, Warszawa 2008, s. 12–13.

13  Z. Kwiasowski, T. Durmała, Pozamilitarne zagrożenia u progu XXI wieku 
[w:] W.J. Maliszewski (red.), Bezpieczeństwo człowieka i zbiorowości społecznych, 
Bydgoszcz 2005, s. 25.
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lub inne dokumenty wartościowe albo konwój osób skazanych do aresztu 
czy do innego zakładu celem osadzenia. Sprawcy, którzy podejmują się 
zatrzymania takiego pojazdu i próbują odbić z rąk funkcjonariuszy swo-
ich kolegów (czy zabrać wartości pieniężne), nie mają żadnych skrupułów 
i oporów, aby unieszkodliwić policjantów, nawet kosztem pozbawienia ich 
życia (dysponując głównie bronią palną).

Biorąc pod uwagę wyposażenie osobiste policjanta, w skład którego 
wchodzą: kajdanki, pałka służbowa, gaz obezwładniający, paralizator, 
kamizelka i broń palna, należy mieć na względzie skuteczność ich zasto-
sowania. Tyczy się to przede wszystkim dysponowania przez funkcjona-
riusza szybkością reakcji, sprytem i zachowaniem bezpiecznej odległości. 
Wielokrotnie takie sytuacje doprowadzają do pojawienia się dodatkowego 
czynnika (stres), który często negatywnie wpływa nie tylko na zachowanie 
policjanta, ale również na przebieg interwencji.

W trakcie wykonywania czynności służbowych realizowanych przez pa-
trol policyjny pojawia się u funkcjonariuszy poczucie zagrożenia budzące 
niepokój i strach oraz mogące powodować trudności w trafnej ocenie sytu-
acji i szybkim podejmowaniu decyzji. Podobne zjawisko odczuwa policjant 
podczas podjęcia interwencji w stosunku do zdenerwowanego obywatela, 
którego logika oraz irracjonalne myślenie utrudnia i przeszkadza w pra-
widłowym wykonywaniu czynności służbowych przez policjanta 14. 

Funkcjonariusze Policji, w obliczu ewolucji społeczno-politycznych i go-
spodarczych, postawieni zostali przed nowymi wyzwaniami zawodowymi oraz 
oczekiwaniami społecznymi. Wymaga to od policjantów specjalistycznego przy-
gotowania oraz gotowości do dalszego działania w teraźniejszości, a także per-
manentnego kształtowania i rozwijania własnych kompetencji zawodowych.

Wyszkolenie specjalne policjantów

Wyszkolenie specjalne oznacza  umiejętności zdobyte w jakiejś dziedzi-
nie. Zgodnie z tą istotą każde szkolenie oraz doskonalenie policyjne przez 
realizowanie procesu dydaktycznego zmierza do osiągnięcia efektu fi nal-
nego w zakresie umiejętności dotyczących taktyki i technik stosowanych 
przez funkcjonariuszy podczas interwencji.

Wiadomym jest fakt, że służba w Policji nie jest łatwa, a czasami bywa 
wręcz bardzo ciężka i skomplikowana (zarówno pod względem fi zycznym, 
jak i psychicznym). Każdy nowo przyjęty funkcjonariusz musi mieć świa-
domość, że będzie realizował zadania o różnym stopniu trudności i ro-
dzaju zagrożenia. Często takie działania niosą za sobą niebezpieczeństwo 
powstawania urazów i kontuzji narażających zdrowie, a nawet życie funk-
cjonariusza 15. 

14  B. Rychlik, Zagrożenie poczucia bezpieczeństwa osobistego policjanta 
a efektywność funkcjonowania w roli zawodowej [w:] J. Fiebiega, A. Tyburska 
(red.), Bezpieczeństwo osobiste policjanta, Szczytno 2004, s. 23–27.

15  K. Jałoszyński, W. Zubrzycki, A. Babiński, Policyjne siły specjalne w Pol-
sce, Szczytno 2015, s. 144.
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W procesie szkolenia i doskonalenia policjantów na każdym etapie służby 
zwraca się uwagę na doskonalenie nie tylko umiejętności fi zycznych w za-
kresie technik obezwładniania, ale również kształtowanie prawidłowych i ela-
stycznych nawyków ruchowych pozwalających trafnie ocenić sytuację oraz 
adekwatnie do zagrożenia zastosować środki przymusu bezpośredniego, które 
sprawnie i skutecznie doprowadzą do bezpiecznego zakończenia interwencji.

System kształcenia i doskonalenia zawodowego wdraża policjanta w tajni-
ki pracy zawodowej od podstawowych umiejętności do osiągnięcia najwyższe-
go poziomu wyszkolenia w zakresie działań taktycznych i umiejętnego stoso-
wania technik interwencji. Znajomość poszczególnych technik użycia środ-
ków przymusu bezpośredniego oraz umiejętność stosowania ich w różnych 
warunkach i sytuacjach są istotnymi elementami pracy każdego policjan-
ta, równocześnie korelując z posiadaną wiedzą i zasadami ich stosowania.

Podstawowe czynności związane ze służbą funkcjonariuszy, tj.: legity-
mowanie, doprowadzenie, zatrzymanie, przeszukanie czy konwojowanie, 
wymagają od policjanta wysokiego poziomu umiejętności ogólnych i spe-
cjalnych (szczególnie przy stosowaniu środków przymusu bezpośredniego), 
które są oparte na profesjonalnej wiedzy prawniczej, ale też i odporności 
na towarzyszący mu stres wynikający z możliwości utraty zdrowia czy na-
wet życia. Nie każdy człowiek w codziennym życiu ma do czynienia z tylo-
ma czynnikami stresogennymi i tyloma niebezpieczeństwami czyhającymi 
na zdrowie i życie, w szczególności policjanta tzw. pierwszego kontaktu 16. 

Dlatego że zawód policjanta jest złożony z wielu uwarunkowań, istotną 
kwestią gwarantującą skuteczną pracę jest jego przygotowanie techniczne 
i taktyczne nabywane zarówno podczas szkolenia zawodowego podstawo-
wego, jak i kształtowane w ramach późniejszych doskonaleń zawodowych.

Podstawą taktyki jest technika. Doskonalenie, utrwalanie i nabywa-
nie nowych umiejętności technicznych prowadzi do budowania, rozwoju 
i doskonalenia umiejętności taktycznych 17. Poniżej przedstawiono rodzaje 
umiejętności technicznych powodujących rozbudowę i wzrost potencjału 
taktycznego policjantów:

 — bardzo dobre opanowanie funkcji ruchowych oraz automatyzacja sek-
wencji ruchów, (oszczędne, celowe i precyzyjne wykonanie),
 — umiejętność wykonania otwartych ruchów i nawyków czuciowo-ru-
chowych (dopasowane do zmieniających się warunków i niespodziewa-
nych, nowych sytuacji),
 — szybkość, sprawność, spryt, umiejętność przyspieszenia i zmiany kie-
runku działania,
 — szybkie i adekwatne do sytuacji stosowanie środków przymusu bezpo-
średniego,
 — płynne wykonywanie zarówno pojedynczych, jak i złożonych ruchów 
mięśniowych,
16 Zob. M. Kramarczyk, Przygotowanie policjantów do podejmowania dzia-

łań interwencyjnych na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego, Szczytno 
2016, s. 63.

17  K. Jałoszyński, Izraelskie pododdziały antyterrorystyczne, „Zeszyty na-
ukowe Akademii Obrony Narodowej” 1991, nr 1(34), s. 161–173.



Nr 3(131) Efektywność policjantów w interwencjach 63

 — zdolność przewidywania i wizualizowania obrazu działania w różnych 
sytuacjach,
 — wytrzymałość psychiczna na zmęczenie mięśniowe, czuciowe i uczuciowe,
 — umiejętność przewidywania ruchów przeciwnika oraz jego zamiarów 
(nie zdradzając tym samym swoich własnych),
 — wysoka jakość procesów psychoruchowych i procesów neurofi zjolo-
gicznych opartych na operatywnym myśleniu, podzielności uwagi, 
skupieniu, pamięci itp.,
 — zdolność szybkiej oceny sytuacji oraz zdolność do skutecznej odpo-
wiedzi na nieprzewidziane działania przeciwnika (umiejętność zasko-
czenia go wyborem sytuacji i rodzaju działania) 18. 
Rozmaitość stosowania przez policjanta technik interwencyjnych oraz spo-

sobów taktycznych podczas interwencji potrafi  zmylić przeciwnika i doprowa-
dzić do sytuacji, w której napastnik nie wie, jakiego działania ma się spodzie-
wać. Taka sytuacja dekoncentruje oraz pozbawia przeciwnika pewności siebie 
i planowania jego nowych, zaskakujących zachowań 19. Istotne jest, że policjan-
ci wykazują odmienne cechy osobowości i charakteru oraz posiadają różne 
zdolności somatyczne, sprawnościowe, taktyczne i techniczne. Dlatego nie na-
leży mierzyć policjantów jedną miarą i mówić, że dobrą formą jest wzorowanie 
na innych (naśladowanie), ponieważ posiadana taktyka i techniki, które działa-
ją skutecznie u jednego policjanta, mogą być nieskuteczne u innego policjanta.

Aby funkcjonariusz Policji spełniał podstawowe wymagania i kwalifi -
kacje na pełniącym stanowisku służbowym, musi charakteryzować się 
wieloma cechami, szczególnie pożądanymi w tej dziedzinie (zob. rycina 4).

Rycina 4
Podstawowe cechy pożądane w zawodzie policjanta

Podstawowe cechy po dane w zawodzie 
policjanta

Umiej tno ci:
— wysoka sprawno

psychofizyczna,
— atwo  komunikowania si ,

— przewidywanie zagro e ,
— szybkie podejmowanie trafnych 

decyzji,
— sprawne dzia anie w zespole,

— umiej tno  dzia ania w stresie,
— umiej tno c szybkiego 

zapami tywania i uczenia si .

Osobowo :
— wysoka sumienno ,

— ekstrawersja,
— otwarto  na 
do wiadczenia, 

— niska neurotyczno ,
— przeci tna ugodowo .

Charakter:
— inteligencja,

— odporno c na stres,
— zdecydowanie,

— cierpliwo ,
— systematyczno ,

— operatywno ,
— stanowczo ,

— spostrzegawczo ,
— odwaga,

— samodzielno ,
— asertywno ,

— innowacyjno .

Źródło: opracowanie własne

18  Zob. M. Kramarczyk, Przygotowanie…, wyd. cyt., s. 74.
19  Z. Ścibiorek, Regulamin działań taktycznych wojsk lądowych. Część II — 

pododdziały, Warszawa 1995, s. 7–9.
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Idealny policjant powinien charakteryzować się niską neurotycznością, 
ponieważ wskazane jest, aby był on stabilny emocjonalnie i zdolny do ra-
dzenia sobie w warunkach stresogennych. Ponadto powinien być prze-
ciętnym ekstrawertykiem oraz aktywnym i entuzjastycznym człowiekiem. 
Powinien także umieć cenić sobie prywatność i intymność (sekrety zawo-
dowe itp.). Policjant dobrze zorganizowany, skrupulatny, rzetelny, wytrwa-
ły w dążeniu do celu to policjant sumienny i skuteczny. Ważne jest rów-
nież, aby każdy funkcjonariusz był przyjazny i miły, ale też, gdy zachodzi 
potrzeba, nastawiony rywalizacyjnie. Otwartość na doświadczenia jest 
przydatną cechą, która niesie za sobą zdobywanie niespodziewanych do-
tąd zachowań, jednak policjanci powinni również twardo stąpać po ziemi, 
być nastawieni zadaniowo oraz wysoce skuteczni, a ponadto wyróżniać 
się praktycznością. Należy podkreślić, że podczas wykonywania zadań 
służbowych policjanci są często narażeni na różne nieprzewidziane oko-
liczności, zdarzenia i zachowania szczególnie od strony obywateli spra-
wiających kłopoty z przestrzeganiem prawa i zasad porządku publicznego. 
Policjant, elastyczny w swoim działaniu i myśleniu oraz umiejący radzić 
sobie w najtrudniejszych sytuacjach, ma być zdolny oraz wykorzystywać 
swoją wyobraźnię, aby błyskawicznie kojarzyć istotne fakty oraz radzić 
sobie i wychodzić z różnych, niekiedy groźnych opresji.

Dlatego, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom wynikającym 
ze specyfi ki służby, w Policji stworzony został program doskonalenia za-
wodowego, który obowiązuje do dziś w każdej jednostce terenowej Policji 
w kraju w wymiarze dwóch godzin w tygodniu. Program tego typu dosko-
nalenia kładzie nacisk na szkolenie z zakresu kształtowania sprawności 
fi zycznej oraz doskonalenia umiejętności w obszarze taktyki i technik 
interwencji (w tym samoobronnych) oraz posługiwania się bronią palną 
na krótkich dystansach. Nie zawsze jednak program ten jest realizowany 
w kompletnym zakresie — co więcej, istnieją jednostki, w których takie 
doskonalenia zawodowe nie są realizowane.

Innym rodzajem podnoszenia kwalifi kacji zawodowych i rozwijania 
własnego poziomu wyszkolenia specjalnego są organizowane przez szkoły 
policji i centrum szkolenia policji na poziomie centralnym kursy specja-
listyczne z zakresu taktyki i technik interwencji, zatrzymywania niebez-
piecznych i agresywnych przestępców czy kursy instruktorów strzelań 
policyjnych. Główną ideą takich kursów jest praktyczne wdrażanie swo-
ich umiejętności do konkretnych zadań służbowych, tj.: wykorzystanie 
miejsca i możliwości policjantów, sprawnego ich działania w realizacji 
zadań służbowych w sposób indywidualny i zespołowy oraz w różnych 
warunkach terenowych i atmosferycznych, kształtowanie podstawowych 
zdolności psychomotorycznych, odwagi, pomysłowości, samodzielności, 
orientacji i umiejętności wychodzenia z ciężkich sytuacji w warunkach 
wysokiego stresu i zmęczenia, unieszkodliwianie i obezwładnianie niebez-
piecznych osób (w tym przestępców i osób pod wpływem środków psycho-
aktywnych), skuteczne posługiwanie się środkami przymusu bezpośred-
niego i bronią palną, udzielanie pierwszej pomocy medycznej. 
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Kończąc wyżej wymienione kursy specjalistyczne, każdy policjant 
(uczestnik) dąży nie tylko do podnoszenia własnych predyspozycji psy-
chofi zycznych, ale przede wszystkim do uzyskania uprawnień instruktor-
skich, które pozwalają rozwijać się zawodowo. Rozwój zawodowy jest nie 
tylko ważnym czynnikiem samorealizacji wynikającym z podstawowych 
potrzeb każdego człowieka (piramida Maslowa), ale także niezbędnym og-
niwem w procesie ewolucji polskiego społeczeństwa. 

Reasumując, można dojść do wniosku, że policjanci, aby dobrze wy-
konywali powierzone im zadania i obowiązki służbowe, podejmując przy 
tym często niebezpieczne interwencje, muszą działać nad wyraz sprawnie 
i skutecznie. Te dwa nawzajem uzupełniające się czynniki tworzą spójny 
algorytm czynności zwanych efektywnością. Aby móc osiągnąć tak wy-
soki poziom efektywności, konieczne jest łączenie obu tych czynników 
w codzienną służbę każdego funkcjonariusza Policji.

Słowa kluczowe: efektywność, 
skuteczność, bezpieczeństwo osobiste, 
wyszkolenie specjalne, Policja

Streszczenie: Zapewnienie bezpie-
czeństwa i porządku publicznego jest 
nie tylko konstytucyjnym obowiązkiem 
i politycznym celem państwa, ale też 
priorytetowym zadaniem Policji, jako 
formacji mundurowej stojącej na naj-
wyższym szczeblu przestrzegania pra-
wa, których nadrzędną służbą jest dba-
nie o spokój i ochronę ludności przed 
wynikającymi zagrożeniami, ochrona 
mienia oraz wszelkich dóbr chronio-
nych prawem. W związku z tym, że za-
grożeń tych nie można całkowicie wy-
eliminować, na państwie spoczywa obo-
wiązek właściwego przygotowania dzia-
łalności służb w celu zminimalizowania 
skutków niebezpieczeństw. 

Policjant, aby mógł rzetelnie wyko-
nywać swoje obowiązki, powinien cha-
rakteryzować się ponadprzeciętnymi 
predyspozycjami psychofi zycznymi oraz 
wysokimi wskaźnikami morfofunkcjo-
nalnymi jako podstawowymi czynnikami 
determinującymi jego zdolność do po-
dejmowania i realizowania działań inter-
wencyjnych na rzecz bezpieczeństwa.

Na efektywność pracy każdego po-
licjanta składa się sprawność i sku-

Keywords: effi ciency, effectiveness, 
personal safety, special training, 
police

Summary: Ensuring public safety and 
order, is not only a constitutional duty 
and a political goal of state, but also the 
priority task of Police as a uniformed 
formation, which stands at the highest 
level of law enforcement, and of which 
fundamental to take care of the peace 
and protect the population from result-
ing threats, protection of property and 
all goods secured by law. Due to the fact 
that these risks cannot be completely 
eliminated, the State is responsible for 
proper preparation of business services 
in order to minimize their effects.

In order to perform duties pro-
fessionally, a police officer should 
have above-average psychophysi-
cal predisposition and high lev-
els of morphofunctional indicators, 
as the fundamental factors deter-
mining his ability to make and im-
plement interventions for security. 
Within this range should be the abil-
ity to use coercive measures, adequate 
to an imminent danger and the ability 
to use appropriate tactics as well as effec-
tive intervention techniques for security.

The effectiveness of each police-
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teczność działania, bezpieczeństwo, 
przeciwdziałanie zagrożeniom oraz wy-
szkolenie specjalne. Dlatego w tym za-
kresie powinny znaleźć się umiejętności 
posługiwania się środkami przymusu 
bezpośredniego (adekwatnie do zaist-
niałego zagrożenia) oraz zdolność sto-
sowania odpowiednich działań tak-
tycznych, a także skutecznych technik 
interwencyjnych.

Do głównych celów artykułu należy 
zaliczyć przedstawienie oraz charak-
terystykę istotnych czynników warun-
kujących wysoką efektywność pracy 
policjantów podczas podejmowania i re-
alizowania czynności interwencyjnych 
na rzecz bezpieczeństwa osobistego.

man’s work consists of effi ciency and 
effectiveness, safety, counteracting 
threats and special training. Therefore, 
in this area should be able to use the 
means of direct coercion (adequately 
to the existing threat) and the ability 
to apply appropriate tactics of action, 
as well as effective intervention tech-
niques.

The aim of the article is to present 
and characterize important factors con-
ditioning high effi ciency of policemen 
during taking up and carrying out in-
tervention activities for personal safety.




