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WSTĘP 
 

 

Skrypt  ten jest poświęcony zagadnieniu korzystania z uprawnienia 

Pracownika Ochrony do użycia siły fizycznej jako środka przymusu 

bezpośredniego w postaci chwytów transportowych, obezwładniających 

oraz korzystania ze środka w postaci kajdanek. Podano również przykłady 

zastosowania tych środków podczas współdziałania w patrolu 

interwencyjnym. Zawarte w skrypcie treści są częścią obszernego 

przedmiotu Samoobrona, taktyka i technika interwencji oraz posługiwanie 

się pałką typu „Tonfa”. Niniejszy skrypt nie obejmuje wszystkich 

zagadnień pozostałych uprawnień do korzystania ze środków przymusu 

bezpośredniego. W systemie szkolenia sieci szkół „Delta” funkcjonuje już 

skrypt „Wybrane elementy posługiwania się pałka wielofunkcyjną typu 

Tonfa”, jest też w użyciu skrypt dotyczący innego środka przymusu 

bezpośredniego jakim jest broń palna. Ze względu na potrzebę zwrócenia 

szczególnej uwagi na umiejętności charakterystyczne potrzebne do dobrego 

wykonywania zawodu pracownika ochrony skupiłem się tylko na opisaniu i 

przedstawieniu technik interwencyjnych – takich, które będą inicjowane w 

wyniku decyzji pracownika, jednak jak praktyka wskazuje pracownik 

ochrony może być również narażony na bezpośredni  atak, musi również 

nauczyć się reagowania na ataki wobec chronionej osoby i wtedy 

wchodząc w sferę samoobrony musi posiąść dodatkowe umiejętności z 

zakresu blokowania ciosów i kopnięć, umiejętności uwalniania się z 

chwytów i obchwytów oraz reakcji na zagrożenia niebezpiecznymi 

narzędziami. Zagadnienia te zostaną przedstawione w następnej publikacji. 

Pracownik Ochrony powinien również posiąść  umiejętność skutecznego 

zadawania ciosów i kopnięć, które są możliwymi technikami do 

wykorzystania w sytuacji obrony koniecznej. Uważam, że techniki 

interwencji a zwłaszcza umiejętność stosowania dźwigni są dobrą bazą do 
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nauki samoobrony i w takiej kolejności mogą być nauczane. Należy 

zwrócić uwagę, że umiejętności nabyte w czasie szkolenia technik 

interwencji powinny być umiejętnie wykorzystywane podczas samoobrony 

a w dynamicznych sytuacjach zagrożenia powinny się nawzajem 

uzupełniać - i tak przykładowo broniąc się przed uderzeniem napastnika 

broniący powinien zablokować cios, przechwycić ramię, zastosować 

dźwignię, obezwładnić napastnika, założyć kajdanki, sprawdzić czy 

przeciwnik nie posiada niebezpiecznych narzędzi oraz podnieść i 

transportować go. Opracowując ten skrypt chciałbym podkreślić, że 

zaprezentowane techniki są zgodne z obowiązującymi przepisami i 

zasadami użycia środków przymusu bezpośredniego, jednak nie 

wyczerpują wszystkich możliwości i sposobów ich stosowania. Są jedynie 

technikami wybranymi, ulubionymi i stosowanymi w nauczaniu przeze 

mnie, i z których korzystałem wielokrotnie osobiście w pracy zawodowej. 

Jeszcze jedna ważna wskazówka - aby posiąść umiejętności zawarte w 

skrypcie nie wystarczy go przeczytać i obejrzeć, ale przede wszystkim 

wielokrotnie ćwiczyć, stosując podane techniki w różnych sytuacjach z 

partnerami o różnej budowie ciała i sile fizycznej. Tylko aktywne 

uczestnictwo w zajęciach praktycznych może przynieść efekt w postaci 

nabycia niezbędnych umiejętności technicznych. 

 

Zainteresowanych odsyłam również do strony internetowej 

www.piotrwitkowski.com, gdzie znaleźć można krótkie filmy z zakresu 

wybranych technik interwencyjnych. 

 

  

http://www.piotrwitkowski.com/
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PODSTAWY PRAWNE 
 

W zakresie praw i obowiązków pracownika ochrony podstawowym aktem 

normatywnym jest Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i 

mienia ( Dz.u. 1997 nr 114, poz. 740 z późn. zm.) 

 

Akty wykonawcze do ww. ustawy, dotyczące stosowania środków 

przymusu bezpośredniego, o których mowa w niniejszym skrypcie to: 

 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1998 roku w 

sprawie szczegółowych warunków i sposobów użycia przez 

pracowników ochrony środków przymusu bezpośredniego, 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1998 roku w 

sprawie szczegółowego trybu działania pracowników ochrony 

podejmowanego wobec osób znajdujących się w granicach 

chronionych obiektów i obszarów. 

 

Zadania pracowników ochrony osób i mienia wynikające z ustawy: 

 ustalenie uprawnień do przebywania na obszarach lub obiektach 

chronionych oraz legitymowanie osób w celu ustalenia ich 

tożsamości, 

 wezwanie do opuszczenia obszaru lub obiektu w wypadku 

stwierdzenia braku uprawnień do przebywania na terenie 

chronionym lub stwierdzenia zakłócenia porządku, 

 ujęcie osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie 

zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego, a także dla chronionego 

mienia, 

 stosowanie środków przymusu bezpośredniego. 
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ROZRUCH  DO ĆWICZEŃ  PRAKTYCZNYCH 
 

Każdy trening fizyczny powinien być poprzedzony solidną rozgrzewką, 

która trwa od 10-20 minut i obejmuje wszystkie partie mięśniowe oraz 

stawy. W każdym podanym ćwiczeniu stosuje się od 8-10 powtórzeń 

kierując się zasadą rozpoczynania ruchów prostych  - wymachów i 

skłonów w płaszczyznach pionowych i poziomych a następnie przechodzić 

do ruchów okrężnych. 

Ćwiczenia ogólne: 
1. Skłony głowy – do przodu i do tyłu maksymalne ruchy  ( fot. 1 i 2 ) 

2. Skłony głowy na boki z dotykaniem uchem do barku  ( fot. 3 ) 

3. Skręty głowy z próbą spojrzenia za siebie 

4. Krążenia głową z dotykaniem uszami barków 

    

fot. 1     fot. 2      fot. 3 

 

5. Wymachy ramion na przemian w płaszczyźnie pionowej ( fot. 4 ) 

6. Wymachy ramion do tyłu w płaszczyźnie poziomej 

7. Krążenia ramionami do przodu a następnie do tyłu 

8. Zgięcia przedramion w płaszczyźnie bocznej i do przodu na 

przemian  ( fot. 5 i 6 ) 

9. Krążenia przedramionami 
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Fot. 4      Fot. 5         Fot. 6 

 

10. Zgięcia nadgarstków 

11. Krążenie nadgarstkami 

12. Skłony tułowia w przód, w tył i na boki  ( fot. 7, 8, 9 ) 

13. Krążenie tułowia 

 

  Fot. 7                             Fot. 8               Fot. 9 

 

 

14. Kołysanie biodrami – przód, tył i na boki 

15. Krążenie bioder  ( fot. 10 ) 

16. Zgięcia i wyprosty kolan 

17. Przysiady i wyprosty nóg z naciskaniem kolan w tył  ( fot. 11 i 12 ) 
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18. Krążenia kolan 

 

 

 

     Fot. 10   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 10      Fot. 11       Fot. 12 

 

19. Wspięcia na palce stóp 

20. Krążenia stopą 

Ćwiczenia rozciągające/gibkościowe 
 

1. W wypadzie przenoszenie ciężaru ciała z nogi na nogę ( fot. 13 ) 

2. W siadzie rozkrocznym skłony do nogi i skręty tułowia ( fot. 14 ) 

3. Z siadu prostego nakrywanie się nogami  ( fot. 15 ) 

Fot. 13    Fot. 14       Fot.15 
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Wybrane ćwiczenia siłowe  
Wskazane również, aby te ćwiczenia przenieść na zakończenie treningu. 

 

1. W podporze rozkrocznym uginanie ramion w różnym rozstawieniu 

dłoni 

2. W podporze rozkrocznym uginanie ramion z przenoszeniem tułowia 

ruchem kołowym w dół, przód i górę ( fot. 16 i 17 ) 

3. W leżeniu na plecach przy zgiętych nogach w kolanach spięcia 

mięśni brzucha  ( fot. 19 ) 

4. W siadzie prostym podpór ramionami zgięcia nóg i wyprosty nad 

poziomem podłogi  ( fot. 20 ) 

 

 
Fot. 16          Fot. 17 

 
Fot. 19          Fot. 20 

 

 

 

Wybrane ćwiczenia specjalistyczne 
 

W miarę realizacji treningów rozgrzewkę ogólnorozwojową można nieco 

skracać a ze względów metodycznych wzbogacać ją o podstawowe 

techniki samoobrony z tym, że najwyżej jedną lub dwie techniki w trakcie 
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cyklu rozgrzewkowego, powtarzając naukę i ćwiczenie przynajmniej na 

następnym treningu. Ćwiczenia specjalistyczne rozpocząć od nauki postaw 

i poruszania się w postawie naturalnej i z zastosowaniem gardy. 

Umiejętność utrzymania równowagi i płynnego przemieszczania jest 

kluczem do powodzenia przeprowadzanych interwencji oraz obrony 

koniecznej.  Pamiętać należy o najważniejszych zasadach – utrzymania 

środka ciężkości w osi ciała pomiędzy nogami, stopy przemieszczać płasko 

przy powierzchni stosując krok przestawny lub dostawny, unikać 

krzyżowania nóg. Błędem jest wychylanie głowy do przodu i obciążania 

tylko jednej z nóg. Część ćwiczeń stosować w parach.  

 

 

 

1. Ćwiczenie postaw 

2. Ćwiczenie poruszania się w dystansie i półdystansie ( fot. 21 ) 

3. Ćwiczenie chwytności przeciwnika  ( Fot. 22 ) 

 

 

 
Fot. 21          Fot. 22 

 

 

4. Wykonanie bloku wznoszącego ( fot. 23 ) 

5. Wykonanie bloku opadającego ( fot. 24 ) 

6. Wykonanie bloku wewnętrznego ( fot. 25 ) 

7. Wykonanie bloku zewnętrznego 
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Fot. 23                Fot. 24         Fot. 25 

 

8. Wykonanie ciosu prostego po stronie nogi wykrocznej ( fot. 26 ) i po 

przeciwnej 

9. Wykonanie ciosu sierpowego po stronie nogi wykrocznej i po 

przeciwnej ( fot. 27 ) 

10. Wykonanie ciosu - haka po stronie nogi wykrocznej i po przeciwnej 

( fot. 28 ) 

Fot. 26      Fot. 27       Fot. 28 

 

11. Wykonanie kombinacji tych ciosów / walka z cieniem /  
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12.  Stosowanie zblokującym partnerem ( fot. 29 ) 

Fot. 29 

 

 

13. Wykonanie kopnięcia prostego  ( fot. 30 ) 

14. Wykonanie kopniecia okrężnego 

15. Wykonanie kopnięcia bocznego ( fot. 31 ) 

16. Wykonanie kopnięcia do tyłu  ( fot. 32 ) 

 

 

 
Fot. 30          Fot. 31 
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Fot. 32          Fot. 33 

 

17. Stosowanie kopnięć z blokującym partnerem ( fot. 33 ) na fotografi 

obrona przed kopnięciem okrężnym. 
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PADY  I  PRZEWROTY 
 

Pady i przewroty są jednym z elementów technik samoobrony,  ale również 

ich nauka jest nieodzowna przy stosowaniu technik interwencji a właściwie 

naukę technik interwencji powinniśmy rozpocząć od nauki padów i 

przewrotów po to, by zwiększyć bezpieczeństwo nasze i partnera. Pady i 

przewroty muszą być ćwiczone na obie strony i cyklicznie powtarzane na 

każdym treningu, bez względu na stopień zaawansowania ćwiczącego. 

 

Pad w tył 

 

Najważniejsze zasady: broda dociągnięta do klatki piersiowej, siadamy 

pośladkami na pięty, ramiona z wymachu do przodu uderzają dłońmi 

wzdłuż tułowia. ( fot. 34 i 35 ) 

 

 
Fot. 34         Fot. 35 

 

 

1. Rozpoczynać ćwiczenie z pozycji siedzącej do opanowania 

prawidłowej amortyzacji i kontroli głowy 

2. Przejść do padu z pozycji półprzysiadu – akcent na jedną z połów 

pleców i wstawanie na kolano 

3. Przejść do padu z pozycji stojącej i wstawania z gardą 

4. Ćwiczenie z partnerem, który popycha wymuszając przewrócenie do 

tyłu 

5. Ćwiczenie padów z zachowaniem pozycji obronnej rąk i nóg, 

wstawanie 

 

 

 

Pad na bok ( fot. 36 ) 



Strona | 15  

 

 
Fot. 36        Fot. 37 

 

1. Z pozycji siedzącej przetocz się na prawy / lewy bok, unosząc nogi             

i uderzając prawą / lewą ręką w matę 

2. Wykonanie ćwiczenia jak wyżej z przysiadu na jednej nodze 

3. Wykonanie ćwiczenia z partnerem z leżenia przodem - partner 

pociąga za ramię, wolne ramię po obrocie tułowia uderza w matę 

4. Wykonanie ćwiczenia padu w bok z pozycji stojącej 

 

 

Pad do przodu ( fot. 37 ) 

 

1. Z pozycji na kolanach wykonać pad na przedramiona, głowa w i tył, 

dłonie pod brodę, łokcie na zewnatrz 

2. Wykonanie ćwiczenia z półprzysiadu dodać wyrzut nóg do tyłu 

zpalcami odwiedzionymi, biodra nad matą 

3. Wykonanie ćwiczenia z postawy stojąc 

 

 

Przewrót w przód przez bark 

 

Naukę rozpocząć od przewrotu podstawowego w przód, poprzedzić 

ćwiczeniami dociągania brody i zaokrąglania pleców – kołyska z 

przyciągniętymi kolanami. 

 

1. Z pozycji siadu na kolanach podeprzeć bark z wyprostowany 

ramieniem, druga ręka podpór z wyprostowanym łokciem, 

odepchnąć się stopami tak aby biodra przetoczyły się górą do 

przodu. ( fot. 38 ) 

2. Z pozycji półprzysiadu, ramię uniesione po stronie kolana 

podniesionego, następnie nachyl się tak aby głowa schowana była za 

łokciem, ramię wsuwa się między rękę wspierającą a kolano dłonią 

do maty, palcami do tyłu, teraz odpychamy się stopą nogi 

podporowej  ( fot. 39 ) 
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3. Wykonanie ćwiczenia z pozycji stojącej  ( fot. 40 ) 

 

 
Fot. 38          Fot. 39 

 

 
Fot. 40          Fot. 41 

 

 

Przewrót w tył przez bark  ( fot. 41 ) 

 

Naukę rozpocząć od przewrotu prostego w tył, ćwiczenie poprzedzić 

kołyską 

 

1. Wykonać pad w tył, następnie głowę przechylić mocno wbok/ ucho 

dotyka do barku / następnie wyprostowane nogi przeciągamy z 

drugiej wolnej strony robiąc nakrywkę, ramionależą i naciskają 

wzdłuż tułowia  
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ZASADY DŹWIGNI 

Wykonanie dźwigni na stawy przeciwnika pozwoli nam na wymuszenie 

odpowiedniego zachowania się przez  niego i podporządkowania go sobie, 

co w technikach interwencji jest podstawowym celem. Zasada działania 

dźwigni, znana nam z fizyki jest tu identyczna a jejzadaniem jest uzyskanie 

działania większej siły przez zastosowanie siły mniejszej - musimyznaleźć 

tylko punkt podparcia dźwigni i punkt przyłożenia siły /punkt nacisku/. 

Można zdecydowanie stwierdzić, że zrozumienie działania dźwigni 

pozwoli nam na szybkie opanowanie technik interwencji, które oparte są w 

głównej mierze na ich stosowaniu. 

Dźwignia – technika wykorzystywana w sztukach walki polegająca na 

ułożeniu stawu przeciwnika w taki sposób, aby próby uwolnienia się 

wywoływały ból. Jest to zmuszenie stawu (lub kilku stawów) przeciwnika 

do pracy w nienaturalnych warunkach np. przeprost stawu łokciowego 

(ramienno-łokciowego) lub kolanowego. 

Zwykle założenie dźwigni powoduje ból, którego przyczyną jest ucisk 

kości na sploty nerwowe przebiegające bezpośrednio w okolicy stawu, 

znaczne i bolesne naciągnięcie ścięgien lub przekroczenie ruchomości 

stawu i nacisk kości na kość. 

Znanych jest bardzo wiele technik zakładania dźwigni. Wykonuje się je w 

zasadzie na wszystkich stawach człowieka: od stawów małych jak stawy 

palców, poprzez stawy większe jak nadgarstki i łokcie, aż po stawy 

największe jak kolana i biodra, a także na kościkręgosłupa. 

 

Przykłady najczęściej stosowanych dźwigni:  

1. Na palce  ( fot. 42 i 43 ) 

2. Na nadgarstek  ( fot. 44 ) 

3. Na rękę prostą  ( fot. 45 ) 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Staw_%28anatomia%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/B%C3%B3l
http://pl.wikipedia.org/wiki/Staw_%C5%82okciowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Staw_kolanowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9B%C4%87_%28anatomia%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nerw
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Aci%C4%99gno
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kr%C4%99gos%C5%82up
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Fot. 42            Fot. 43 

Fot. 44           Fot. 45 
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OBOWIĄZUJACE PRZEPISY PODCZAS STOSOWANIA SIŁY 
FIZYCZNEJ 
 

Przed przystąpieniem do ćwiczeń przypomnijmy uprawnienia jakie daje  

Ustawa i rozporządzeniaPracownikom ochrony w tym zakresie:  

  

- Pracownik ochrony posiadający licencję pracownika ochrony fizycznej, 

może stosować różne środki przymusu bezpośredniego wymienione w 

ustawie, w tym siłę fizyczną w postaci chwytów transportowych i 

obezwładniających. 

- Pracownik ochrony jest obowiązany do wezwania osoby do zachowania  

zgodnego z prawemoraz do uprzedzenia, że w razie niepodporządkowania 

się wezwaniu zostaną użyte wobec niej środkiprzymusu bezpośredniego. 

-  Pracownik ochrony może odstąpić od wzywania osoby do zachowania 

zgodnego z prawem orazod uprzedzenia o zastosowaniu środków 

przymusu bezpośredniego, jeżeli zwłoka groziłabyniebezpieczeństwem dla 

życia lub zdrowia pracownika ochrony lub innej osoby, a także 

chronionegomienia. 

- Pracownik ochrony odstępuje natychmiast od stosowania środków 

przymusu bezpośredniego, gdy osoba, wobec której użyto tych środków, 

podporządkowała się wydanympoleceniom. 

-  Można stosować jednocześnie różne środki przymusu bezpośredniego, 

jeżeli jest to konieczne wcelu podporządkowania się lub osiągnięcia 

zamierzonego celu. 

- Siłę fizyczną stosuje się w celu odparcia zamachu na chronione osoby lub 

mienie, czynnej napaści na pracownika ochrony, obezwładnienia osoby, w 

związku ze zmuszeniem jej do wykonaniapolecenia lub w czasie 

ujmowania osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie 

zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla chronionego 

mienia, i ujęciaw celu niezwłocznego oddania tych osób Policji, 
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- Używając siły fizycznej nie wolno zadawać uderzeń chyba,że pracownik 

ochrony działa wobronie koniecznej albo w celu odparcia zamachu na 

życie, zdrowie ludzkie lub chronione mienie. 

 

Techniki transportowe są formą zastosowania środka przymusu 

bezpośredniego w postaci siły fizycznej. Celem technik transportowych jest 

wymuszone przemieszczenie osoby w następujących przypadkach: 

1. Wymuszenia posłuchu dla prawnie wydanych poleceń. 

2. Zmuszenia osób do opuszczenia przez nich obszarów lub obiektów 

w wypadku gdy nie mają uprawnień do przebywania lub zakłócają 

porządek, bądź stawiają bierny lub czynny opór. 

3. Po ujęciu osoby w celu jej przemieszczenia i przekazania Policji 
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TECHNIKI TRANSPORTOWE 
 

I. Łagodne formy przemieszczania 

 

     1.  Przyłożenie dłoni do okolicy lędźwi  ( fot. 46 ) 

2. Chwyt za ramię w okolicy łokcia  ( fot. 47 ) 

3. Chwyt za nadgarstek z jednoczesnym przyłożeniem dłoni w okolicy 

lędźwi  ( fot. 48 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fot. 46       Fot. 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fot. 48 
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II. Stosowanie dźwigni łokciowej 

 

1. Dźwignia łokciowa z naciskiem z góry  (fot. 49 ) 

2. Dźwignia łokciowa z podparciem od spodu z wykorzystaniem 

swojego ubrania  ( fot. 50 ) 

3. Dźwignia łokciowa z podparciem od spodu z wykorzystaniem 

ubrania przeciwnika  ( fot. 51 ) 

4. Dźwignia łokciowa z podparciem od spodu z „kluczem”  ( fot. 52 ) 

5. Dźwignia łokciowa z podparciem od spodu z wykorzystaniem karku  

( fot. 53 ) 

 

Fot. 49       Fot . 50 

            

 
Fot. 51        Fot. 52 

 

Fot. 53 
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III. Stosowanie dźwigni nadgarstkowej 

 

1. Dźwignia nadgarstkowa  ( fot. 54 ) 

2. Dźwignia nadgarstkowa odwrotna na rękę wykręconą do tyłu ( 

wariant 1, fot. 55) 

3. Dźwignia nadgarstkowa odwrotna na rękę wykręconą do tyłu ( 

wariant 2, fot.56 ) 

 

 Fot. 54       Fot. 55         Fot. 56 

 

 

 

IV. Stosowanie dźwigni łokciowo-barkowej 

 

1. Dźwignia łokciowo-barkowa ( podejście od przodu fot. 57 i 58 ) 

2. Dżwignia łokciowo-barkowa ( podejście z boku ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 57 (lewo) 

Fot. 58 (prawo) 
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V. Inne formy dźwigni 

 

1. Chwyt żeglarski ( fot. 59 ) 

2. Chwyt z tyłu pod ramionami  ( fot. 60 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fot. 59     Fot. 60 
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TECHNIKI  OBEZWŁADNIAJĄCE 
 

Techniki obezwładniające lub inaczej chwyty obezwładniające stosujemy 

w następujących przypadkach: 

1. Podczas odparcia zamachu na chronione osoby lub mienie 

2. Zapobiegania czynnej napaści 

3. Zmuszając do wykonania prawnie wydanych poleceń 

4. Ujęcia osoby stwarzającej zagrożenie dla życia lub zdrowia 

ludzkiego, a także dla chronionego mienia, w celu niezwłocznego 

oddania jej policji. 

Nie wolno zadawać ciosów chyba, że pracownik ochrony działa w obronie 

koniecznej albo w celu odparcia zamachu na życie, zdrowie ludzkie lub 

chronione mienie. 

Obezwładnienie osoby jest etapem poprzedzającym odpowiednio jej 

ułożenie / przygotowanie / do krępowania ruchów lub zakładania kajdanek 

na ziemi. 

 

I. Wykorzystanie podstawowych dźwigni transportowych do 

obezwładnienia. 

 

1. Dźwignia łokciowa  ( fot. 61 ) 

2. Dźwignia łokciowo-barkowa  ( fot. 62 ) 

 

 

Fot. 61             Fot.62 

 

 

II. Inne sposoby obezwładniania 

 

1. Dźwignia nadgarstkowa  ( fot. 63 ) 

2. Podcięcie od tyłu zewnętrznej nogi napastnika  ( fot. 64 ) 

3. Chwyt za ramię i podcięcie nogi z boku  ( fot. 65 ) 

4. Chwyt za barki, podbicie podudzia  ( fot.66 ) 
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5. Zastosowanie „gołego” duszenia przedramieniem z podejścia od tyłu    

( fot. 67 ) 

6. Zastosowanie „gołego” duszenia przedramieniem z podejścia od 

przodu i obrót napastnika  ( fot. 68 i 69 ) 

7. Poderwanie nóg z podejścia od tyłu  ( fot. 70 ) 

 

 

Fot. 63        Fot. 64 

 

 

Fot. 65      Fot. 66         Fot. 67 
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Fot. 68 (lewo) i Fot. 69 (góra) 

 

 

 

 

 

Fot. 70  
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KRĘPOWANIE  RUCHÓW OBEZWŁADNIONEJ  OSOBY 
 

1. Dźwignia nadgarstkowa i przytrzymanie kolanem  ( fot. 71 ) 

2. Dźwignia nadgarstkowa na rękę wykręconą do tyłu  ( fot. 72 ) 

3. „Gołe” duszenie przedramieniem 

4. Dźwignia łokciowa z wykorzystaniem kolana  ( fot. 73 ) 

5. Dźwignia na staw podkolanowy  ( fot. 74 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fot. 72 

 

 

 

Fot. 71      

Fot. 73        Fot. 74 
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WYKORZYSTANIE DŹWIGNI TRANSPORTOWYCH DO 
PODNOSZENIA OSOBY 
 

Poznane dźwignie transportowe wykorzystane do obezwładnienia 

odwrotnie można wykorzystać do podniesienia osoby z zachowaniem 

prawidłowej kolejności ruchów oraz kontrolowania siły nacisku na 

określone stawy i dalszego transportowania tej osoby. Przy realizacji tych 

technik pomocne jest również wydawanie krótkich, zdecydowanych 

poleceń typu:„zegnij nogę”, „wstań” itp. 

 

 

1. Dźwignia nadgarstkowa  ( fot. 75 ) 

2. Dźwignia na ramię proste  ( fot. 76 ) 

3. Dźwignia łokciowo-barkowa  ( fot. 77 ) 

 

Fot. 75        Fot. 76                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 77 
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TECHNIKI ZAKŁADANIA KAJDANEK 
 

 

Kajdanki można stosować wobec osób ujętych w celu udaremnienia 

ucieczki albozapobieżenia czynnej napaści lub czynnemu oporowi. 

Kajdanek nie stosuje się wobec osób, których wygląd wskazuje na wiek 

poniżej 17 lat, zwyjątkiem nieletnich w wieku powyżej 16 lat podejrzanych 

o popełnienie przestępstwa przeciwko życiulub zdrowiu. 

Osobie ujętej, w stosunku do której nie stosuje się szczególnych środków 

ostrożności, kajdankizakłada się na ręce trzymane z przodu. 

Kajdanki można założyć na ręce trzymane z tyłu osobie o silnej budowie 

ciała, podejrzanej opopełnienie przestępstwa przeciwko życiu lub zdrowiu. 

Kajdanki powinny być założone tak, aby nie tamowały obiegu krwi. 

Kajdanki powinno się, w miarę możliwości, zakładać w pomieszczeniach 

zamkniętych lub wmiejscach odosobnionych, przy udziale dwóch 

pracowników ochrony, z których jeden zakłada kajdanki, adrugi wykonuje 

czynności ubezpieczające. 

Należy ćwiczyć różne sposoby zakładania kajdanek w sytuacjach, kiedy 

osoba stosuje się do wydawanych poleceń / iwydawać te polecenia / oraz w 

sytuacjach dynamicznych, kiedy to założenie kajdanek możliwe jest po 

obezwładnieniu osoby. Należy pamiętać, że nieodzownym elementem 

zakładania kajdanek jest sprawdzenie czy osoba nie posiada przy sobie 

niebezpiecznych narzędzi lub przedmiotów pochodzących z przestępstwa, 

które należy odebrać. Etapem końcowym założenia kajdanek jest 

podnoszenie osoby ujętej i transportowanie jej. Kajdanki znajdujące się na 

wyposażeniu pracownika ochrony przygotowanego do służby powinny być 

noszone w odpowiednim futerale umiejscowionym w tylnej części pasa 

służbowego tak, aby były gotowe do szybkiego użycia. 
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I. Pozycje wyjściowe do zakładania kajdanek 

 

1. Stojąca z oparciem o ścianę  ( fot. 78 ) 

2. Wolnostojąca wyprostowana z ramionami w bok  ( fot. 79 ) 

3. Wolnostojąca w opadzie z ramionami w tył  ( fot. 80 ) 

4. Klęcząca z ramionami na głowie  ( fot. 81 ) 

5. Klęcząca z ramionami w bok  ( fot. 82 ) 

6. W leżeniu przodem z ramionami w bok  ( fot. 83 ) 

 

  Fot. 78        Fot. 79          Fot.80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fot. 81           Fot. 82 

 

 



Strona | 32  

 

 

  Fot. 83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Trzymanie i zakładanie kajdanek 

 

1. Kajdanki trzymane w ręce dominującej 

2. Naciskanie ogniwem na rękę w celu spowodowania obrotu 

( fot. 84 ) 

3. Zaciskanie ogniwa, nie tamując obiegu krwi 

4. Blokowanie ogniwa 

 

Fot. 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Sposoby asekuracji przed założeniem kajdanek 

 

Pozycja stojąca  ( fot. 85 ) 

 

1. Zablokowanie stopy 

2. Zablokowanie bioder 

3. Przechwyt ramienia 
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Pozycja klęcząca ( fot. 86 ) 

 

1. Zablokowanie stopy 

2. Chwyt za splecione ręce 

 

 

Pozycja leżąca  ( fot. 87 ) 

 

1. Klęk na karku 

2. Zablokowanie barku 

3. Nacisk kolanami 

4. Zablokowanie ramion 

 

 

               Fot. 86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 87 

 

 

IV. Sprawdzenie ubrania 

 

 

1. W pozycji stojącej z oparciem czołem o ścianę  ( fot. 88 ) 

2. W pozycji wolnostojącej w opadzie  ( fot. 89 ) 

3. W klęku  ( fot. 90 ) 

4. W siadzie ( widok z przodu i z tyłu fot. 91 i 92 ) 

5. W leżeniu / przodem i bokiem ( widok z przodu i z tyłu fot. 93 i 94 ) 
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Fot. 88          Fot. 89 

Fot. 90      Fot. 91          Fot. 92 

 

 

 

Fot. 93           Fot. 94 
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V.Kombinacje technik  

 

Sprowadzenie osobnika do parteru, sprawdzenie ubrania w jednej z 

wybranych pozycji oraz jego podniesienie do pozycji stojącej i 

transportowanie / Wydawanie komend / 
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TAKTYKA WSPÓŁDZIAŁANIA W PATROLU 
 

Przed podjęciem jakiejkolwiek interwencji, jeżeli tylko to możliwe 

pracownik ochrony musi zapewnić sobie wsparcie fizyczne drugiego 

pracownika a w niektórych sytuacjach, ze względu bezpieczeństwa w 

interwencji powinna wziąć udział większa ich ilość. Zasady postępowania 

muszą być wcześniej znane, czynności ustalone i okresowo ćwiczone. Od 

właściwego podziału zadań w czasie interwencji będzie zależała jej 

skuteczność. 

 

 

1. Przenoszenie osoby przy biernym oporze  ( fot. 95 i 96 ) 

2. Pokonanie biernego lub czynnego oporu / podnoszenie i 

transportowanie  ( fot. 97 ) 

3. Współdziałanie podczas transportowania osoby  ( fot. 98 i 99 ) 

4. Współdziałanie podczas obezwładnienia osobnika  ( fot. 100 i 101 ) 

5. Sposób przeprowadzenia czynności z zachowaniem ostrożności 

6. / zachowanie dystansu, zachowanie „trójkąta bezpieczeństwa”, 

reakcja na atak, podział ról, kajdankowanie /  ( fot. 102 i 103 ) 

 

 

   Fot. 95           Fot. 96 
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   Fot. 97      Fot. 98 

 

 

 

 

Fot. 99 

 

 

 

 

 

Fot. 100       Fot. 101 

Fot. 102       Fot. 103        

 


