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WSTĘP PROFESORA WALDEMARA ZUBRZYCKIEGO 

Sytuacje kryzysowe występują w różnych dziedzinach życia 

społecznego. We współczesnym świecie nie sposób ich całkowicie  uniknąć,  

a czynności zapobiegawcze nie zawsze są skuteczne. Koniecznością staje się 

zatem odpowiednie reagowanie, zmierzające do ich rozwiązywania, to z kolei 

wymaga podejmowania pilnych, często skomplikowanych działań. Autor 

niniejszego opracowania analizuje pojęcie sytuacji kryzysowej z różnych 

perspektyw, począwszy od emocji towarzyszących poszczególnym 

jednostkom, poprzez ujęcie charakterystyczne dla zarządzania kryzysowego, 

aż po tytułowe  podejście policyjne, które skutkuje konkretnymi procedurami 

postępowania. Są one ze sobą ściśle powiązane, indywidualna bezradność 

człowieka w niesprzyjających okolicznościach i jego frustracje mogą bowiem 

stać się przyczyną podjęcia przez niego określonej aktywności, często 

zagrażającej bezpieczeństwu innych osób, wobec której rola Policji jest 

niepodważalna. Autor słusznie przy tym zauważa, że stres i emocje występują 

po obu zaangażowanych w daną sytuację stronach, o czym zapominają czasem 

gorliwi krytycy wszelkich poczynań policyjnych, zwłaszcza stosowanych przez 

formację rozwiązań siłowych. Mowa tu, rzecz jasna, o działaniach 

uprawnionych, w sytuacjach niezbędnie tego wymagających. Oczekiwana 

skuteczność takich działań wymaga ich zorganizowanego cyklu, na który 

składać się będą jego poszczególne etapy. Każdy z nich wymaga podejmowania 

bieżących decyzji, stąd też Autor zasadnie i dość szeroko odnosi się  

do organizacji i dowodzenia działaniami policyjnymi w sytuacjach 

kryzysowych. Policjanci posiadają szereg uprawnień, umożliwiających  

im realizację ustawowo przypisanych zadań, możliwości użycia przez nich siły 

są również precyzyjnie określone. Jeśli inne środki przymusu bezpośredniego 

nie są wystarczające, funkcjonariusze mogą także sięgnąć po broń palną.  

Aby uniknąć niebezpieczeństwa, związanego z ich użyciem, wobec sprawców 

sytuacji kryzysowych w pierwszej kolejności prowadzi się negocjacje, 

zmierzające do zażegnania konfliktu bez konieczności użycia siły  

w jakiejkolwiek postaci. Rozwiązanie takie jest najkorzystniejsze, a przede 

wszystkim najbezpieczniejsze dla wszystkich uczestników zdarzenia, nie 

narażając ich choćby na nieodwracalne skutki podejmowanych czynności. 

Dostrzega to również Autor,  poświęcając temu etapowi rozwiązania sytuacji 

kryzysowej przez Policję najwięcej uwagi. Zadania policyjne, w odniesieniu do 

żołnierzy i pracowników Sił Zbrojnych, a w pewnych okolicznościach także 

innych osób, realizuje Żandarmeria Wojskowa. Jej charakterystyka –  

w kontekście działań policyjnych w sytuacjach kryzysowych – wzbogaca 

wartość opracowania, ukazując szerszą perspektywę takich poczynań. Całość 
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w sposób kompleksowy, a jednocześnie przejrzysty opisuje ich poszczególne 

elementy, a skierowana być może do szerokiego grona odbiorców. Mogą to być 

zarówno policyjni praktycy, w ramach doskonalenia swego zawodowego 

warsztatu, osoby zainteresowane zagadnieniami związanymi  

z bezpieczeństwem, nauczyciele akademiccy, czy studenci na zróżnicowanych 

poziomach edukacji. Wiele ciekawych wątków może w nim również znaleźć 

przeciętny czytelnik, podnosząc na wyższy poziom swą wiedzę w poruszanym 

obszarze. Lekturę opracowania Pana Jarosława Stelmacha gorąco polecam, 

życząc jednocześnie czytelnikom, aby zawarte w nim treści stanowiły obiekt 

wyłącznie teoretycznego zainteresowania.  
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WSTĘP 

Dynamiczny rozwój cywilizacyjny naszego społeczeństwa sprzyja 

budowaniu nowej, lepszej jakości, w której powinno się żyć coraz bardziej 

komfortowo, wykorzystując pojawiające się szanse i możliwości. Standardy 

funkcjonowania społeczeństw nie mogą się jednak poprawiać w oderwaniu od 

istniejących warunków środowiska bezpieczeństwa, rozpatrywanego  

w wymiarze globalnym, regionalnym i państwowym. Również jego 

perspektywa lokalna nabiera coraz większego znaczenia, ponieważ jest ona 

najbardziej wymierna i widoczna dla pojedynczego człowieka i niewielkich 

społeczności. Kompetencje w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa należą do 

odpowiednich organów państwowych na czele z administracją rządową, 

odpowiedzialną za  kształt rozwiązań systemowych i podstawowe kierunki 

aktywności w tym zakresie. Na poziomie wykonawczym za zapewnienie 

bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochronę życia, zdrowia oraz 

mienia jest odpowiedzialnych szereg instytucji bezpieczeństwa narodowego. 

Służby, straże, inspekcje czy inne formacje o charakterze dyspozycyjnym, mają 

jasno sprecyzowane zadania w obszarach swoich odpowiedzialności 

podmiotowych i przedmiotowych. Najbardziej szeroki zakres zadań  

w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego został nadany Policji. Jest to 

formacja posiadająca najbogatsze spektrum kompetencji i odpowiedzialności 

zarazem. W kontekście możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowych 

wykonuje zadania w fazach zapobiegania, przygotowania, reagowania  

i odbudowy. W zależności od charakteru kryzysu może posiadać pozycję 

dominującą bądź wspierającą działania innych podmiotów bezpieczeństwa. 

Pojęcie sytuacji kryzysowej współcześnie może być rozpatrywane  

z różnych perspektyw. W nawiązaniu do funkcjonowania pojedynczego 

człowieka i jego środowiska życia istotną rangę przybiera wymiar kryzysu 

psychologicznego czy komunikacyjnego, który może przełożyć się na relacje 

interpersonalne i możliwości funkcjonowania w określonej społeczności. 

Napięcia i emocje kumulowane wewnątrz jednostki mogą skutkować 

wybuchami agresji i konkretnych czynów wobec innych. Biorąc pod uwagę 

możliwości, jakie daje współczesny rozwój cywilizacyjny, rozmiary zagrożenia 

ze strony jednego człowieka są niemal nieograniczone. Zatem ten wymiar 

kryzysu, choć wydaje się, że dotyczy jedynie funkcjonowania jednostki, może 

przekładać się na życie innych osób w wymiarze lokalnym,  

a nawet państwowym, tak jak to ma miejsce w przypadku zamachów 

terrorystycznych. 

Sytuację kryzysową można interpretować też w kontekście systemu 

zarządzania kryzysowego lub działań policyjnych. W każdym z tych obszarów 
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jest ona rozumiana inaczej i podporządkowana celowi oraz zakresowi 

odpowiedzialności wybranego systemu reagowania czy zarządzania. Zarówno  

w systemie zarządzania kryzysowego, jak i w systemie działań policyjnych, 

ważne jest jednak to, by w trakcie etapów stabilizacji i braku kryzysu, 

odpowiednio się przygotować do reagowania i minimalizacji potencjalnych 

skutków w przypadku jego wystąpienia. To funkcjonowanie podmiotu  

w okolicznościach kryzysowych jest bowiem podstawowym wyznacznikiem 

poziomu funkcjonującego w nim systemu zarządzania. Wówczas dopiero, po 

ocenie działania w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej, można ocenić 

przyjęte rozwiązania systemowe w zakresie reagowania na potencjalne 

incydenty o charakterze kryzysowym. 

Obszarem tematycznym prezentowanej czytelnikowi monografii są 

działania policyjne w sytuacjach kryzysowych. Jej celem jest przedstawienie 

możliwości reagowania policjantów na zdarzenia, których katalog jest 

wymieniony w przepisach ustawowych i wewnętrznych  formacji,  

z uwzględnieniem jedynie tych incydentów, w których występuje osoba 

sprawcy. Badany obszar uwzględnia zagadnienia prawne, organizacyjne  

i taktyczne podejmowanych działań policyjnych. Obejmuje tematy związane  

z dowodzeniem, rozwiązaniami siłowymi, a także negocjacjami policyjnymi. 

Aby zrealizować zadany cel, monografia została podzielona na sześć 

rozdziałów. 

Zagadnieniem wyjściowym do rozważań nad działaniami policyjnymi 

jest charakterystyka sytuacji kryzysowych. Rozważania zawarte w rozdziale 

pierwszym dotyczą aspektów psychologicznych i komunikacyjnych kryzysu 

intrapersonalnego oraz sytuacji czy zdarzeń kryzysowych w ujęciu zarządzania 

kryzysowego i działań policyjnych. 

Rozdział drugi jest poświęcony analizie organizacji działań policyjnych  

i dowodzenia w sytuacjach kryzysowych. Przedstawienie teorii dowodzenia  

i sposobów kierowania działaniami w Policji zostało wypełnione treściami 

dotyczącymi zadań i struktury systemu dowodzenia w wybranych formach 

działań policyjnych z uwzględnieniem podstawowych modeli procesu 

dowodzenia. 

 Ważnym elementem działań policyjnych jest użycie siły przez 

funkcjonariuszy. Aspekty prawne i taktyczne tego obszaru zostały poruszone  

w rozdziale trzecim. Szczególną uwagę poświęcono organizacji   

i możliwościom użycia pododdziałów antyterrorystycznych Policji  

w reagowaniu na zdarzenia kryzysowe oraz aspektom użycia broni i środków 

przymusu bezpośredniego przez funkcjonariuszy, z uwzględnieniem 

najnowszych regulacji zawartych w ustawie antyterrorystycznej.  
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 Treści rozdziału czwartego obejmują zagadnienia możliwości 

wykorzystania negocjacji policyjnych w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych. 

Obok podstaw prawnych i organizacji systemu negocjacji w polskiej Policji 

przedstawiono również podstawowe strategie, fazy i zasady prowadzenia 

kontaktu ze sprawcą sytuacji kryzysowej. 

 Rozwinięciem ogólnych zagadnień dotyczących negocjacji jest rozdział 

piąty, w którym opisane zostały poszczególne sposoby wykorzystania 

narzędzia negocjacji w kontekście wybranych sytuacji kryzysowych. Są to 

rozważania na tematy prowadzenia rozmów w czasie prób samobójczych, 

sytuacji zakładniczych i gróźb użycia przez sprawcę broni lub niebezpiecznego 

narzędzia albo materiału w stosunku do osób i mienia. 

 Tematem ostatniego rozdziału są działania kryzysowe wykonywane 

przez Żandarmerię Wojskową. Ze względu na podobny do policyjnego zakres 

przedmiotowy i charakter formacji, zasadność uwzględnienia jej zadań  

w publikacji wydaje się bezdyskusyjna. Wykonując działania policyjne  

w sytuacjach kryzysowych, Żandarmeria Wojskowa nie tylko może realizować 

je samodzielnie, ale i też nieustannie wspiera wysiłki Policji w tym zakresie. 

 Całość treści przedstawionych w książce jest podporządkowana 

założonemu celowi badawczemu. Podczas prac nad opracowaniem 

wykorzystano metody analizy treści dostępnych publikacji i aktów prawnych 

oraz wyniki obserwacji w wymiarze biernym i uczestniczącym wykonywanej 

przez autora w trakcie służby w Żandarmerii Wojskowej oraz podczas licznych 

kursów i ćwiczeń policyjnych. 

Za okazaną pomoc w prowadzeniu badań nad działaniami  policyjnymi  

w sytuacjach kryzysowych dziękuję całemu środowisku naukowemu Wyższej 

Szkoły Policji w Szczytnie. Słowa wdzięczności kieruję do Pani Pauliny 

Zachariasz, za wsparcie i mobilizację na kolejnych etapach pisania 

poszczególnych części książki, oraz do przedstawicielek Naukowego Koła 

Bezpieczeństwa Antyterrorystycznego: Pani Agaty Szmigiel i Pani Julii 

Sowińskiej, które to z niezwykłą cierpliwością pomagały mi w opracowaniu 

edytorskim niniejszego tekstu. Ostateczną korektę opracowania wykonała 

Pani Magdalena Sierakowska, za co również serdecznie dziękuję. Monografia 

nie miałaby szans na ukazanie się, gdyby nie dobra wola i rekomendacje 

przełożonych oraz grona współpracowników z mojej Uczelni – Wyższej Szkoły 

Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki. Dziękuję 

również ppłk. dr. Markowi Bodzianemu, za wspieranie mnie od lat w procesie 

rozwoju naukowego i doskonalenia warsztatu pisarskiego. 

 Szczególne podziękowania kieruję w stronę podkom. Mieczysława 

Dziemidoka i  mł. insp. Pauliny Kurek – negocjatorom policyjnym, którzy 



Rozwiązywanie sytuacji kryzysowych w działaniach policyjnych 

zaszczepili we mnie zainteresowanie i wiarę w filozofię dialogu w kryzysie  

i nadal dzielą się ze mną wiedzą i bogatym doświadczeniem z tego obszaru. 

 Książka ta jest wyrazem wielkiego szacunku i podziwu dla wysiłków 

polskich policjantów i żandarmów na niełatwej drodze do tworzenia 

bezpiecznego środowiska naszej Ojczyzny. Jest skierowana do wszystkich tych, 

którzy pragną zapoznać się ze specyfiką działań podczas występowania 

sytuacji kryzysowych, szczególnie praktyków ze środowiska grup 

dyspozycyjnych oraz naukowców podejmujących badania w obszarze 

bezpieczeństwa wewnętrznego. Monografia może służyć również jako 

wsparcie procesu dydaktycznego na studiach wyższych. 

 Ocenę niniejszej publikacji pozostawiam czytelnikom, wierząc,  

że podejmowane zagadnienia staną się inspiracją do rozważań i dyskusji 

naukowych kolejnych badaczy. 
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1. CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI KRYZYSOWYCH 

Jednoznaczne zdefiniowanie pojęcia sytuacji nadzwyczajnej, kryzysowej 

lub kryzysu jest trudne i wymaga określenia ścisłych założeń dotyczących 

zakresu oddziaływania wymienionych stanów, w których może funkcjonować 

podmiot. Nie jest możliwe na gruncie teoretycznych rozważań 

przyporządkowanie powyższych pojęć do wszystkich dziedzin życia. Również 

rodzaj i wielkość podmiotu, który jest uczestnikiem powyższych sytuacji, 

będzie decydował o nadaniu pojęciu określonego znaczenia i wypełnienia go 

treścią. Oblicze społeczne lub polityczne kryzysu będzie posiadało inne cechy 

niż ten, który dotyka jednostkę – człowieka w wymiarze psychologicznym. Inny 

będzie również obszar kryzysów, którymi kompetencyjnie jest zainteresowana 

policja i w których to może podejmować wymierne działania mające na celu 

przywrócenie stanu równowagi. Wobec takiej złożoności omawianych pojęć 

istnieje jedynie możliwość ogólnej interpretacji znaczeniowej, która będzie 

wymagała na drodze dalszych rozważań uzupełnienia odpowiednią typologią  

i dookreśleniem zakresów przedmiotowych i podmiotowych. 

1.1. Kryzys psychologiczny 

Rozważania na temat kryzysu psychologicznego należy rozpocząć  

od zdefiniowania pojęcia stresu, czyli zjawiska, które nieustannie towarzyszy 

człowiekowi, powodując negatywne lub pozytywne skutki w stanie jego 

funkcjonowania i to nie tylko w wymiarze psychicznym. Stres to normalna 

reakcja człowieka na to, co nowe, nietypowe, trudne, zagrażające  

lub wyjątkowo przyjemne1. Na chwile związane z nieprzeciętnymi odczuciami, 

które są wynikiem doświadczania niecodziennych wydarzeń. Ta odpowiedź 

organizmu człowieka na zaistniałą sytuację lub stawiane mu zadania jest 

pochodną typowo biologicznych osłon stworzonych przez układ nerwowy. 

Stan stresu powoduje w organizmie możliwość lepszego działania i umożliwia 

wykonanie zwiększonego wysiłku psychicznego lub fizycznego. 

Zwielokrotniona szybkość krążenia krwi powoduje nasilony napływ do 

ludzkiego ciała tlenu i wybranych hormonów powodujących zaopatrzenie 

organizmu w niezbędne do walki z niecodziennymi sytuacjami składniki 

energetyczne. Wykorzystanie tych dodatkowych zasobów może powodować 

różne reakcje i w konsekwencji prowadzić do zwiększenia możliwości 

skutecznej reakcji wobec na przykład nadchodzącego zagrożenia lub może też 

                                                           
1 A. Mackiewicz, A. Horsztyńska, M. Michalska, Interwencja psychologiczna wobec osób po wydarzeniach 
traumatycznych, [w:] Departament Wychowania i Promocji Obronności MON, Podstawy interwencji 
kryzysowej – poradnik metodyczny dla psychologów, Warszawa 2009, s. 11.  
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obezwładnić osobę ze względu na brak umiejętności opanowania takiego stanu 

własnego ciała. Dodatkowo, uciążliwe i zbyt długie funkcjonowanie organizmu 

w stanie stresu może powodować jego osłabienie fizyczne i psychiczne. 

Każdorazowa mobilizacja organizmu w okolicznościach pojawienia się 

nadzwyczajnego bodźca (stresora) powoduje wyczerpywanie się 

indywidualnych zasobów i może skutkować obniżeniem wydajności 

emocjonalnej lub motorycznej, a także prowadzić do osłabienia układu 

immunologicznego.   

Wyróżnia się trzy podstawowe typy rozumienia zjawiska stresu: 

 stres jako bodziec: 

o stres = sytuacja trudna (w pracy mam wiele stresu); 

o to zmiana w otoczeniu, która powoduje wysoki stopień napięcia 

emocjonalnego i przeszkadza w normalnym funkcjonowaniu; 

o argument przeciwko tej teorii głosi, że różnice indywidualne 

pomiędzy ludźmi powodują, że ta sama sytuacja może 

powodować różne reakcje wśród różnych osób. Skoro więc 

przyjęto nazywać bodziec wywołujący stres – stresorem, to 

traktowanie stresu w kategoriach bodźca wydaje się 

nieuzasadnione. 

 stres jako reakcja: 

o stres = napięcie (zestresowanie przez pracę); 

o stres jako przykra reakcja emocjonalna, najczęściej o treści 

lękowej, inaczej dyskomfort wewnętrzny; 

o argument przeciwko – stres mogą wywoływać również 

wewnętrzne sytuacje związane na przykład  

z funkcjonowaniem organizmu (wysoka temperatura). 

 stres jako relacja: 

o stres = bodziec – podmiot – reakcja; 

o jest to teoria współczesnej psychologii, w której stres jest 

definiowany jako umiejscowiony pomiędzy jednostką  

a otoczeniem, dotykając relacji pomiędzy nimi; 

o ujmowany jest jako zakłócenie lub zapowiedź zakłócenia 

równowagi pomiędzy zasobami bądź możliwościami jednostki  

a wymaganiami otoczenia2. 

Bez względu na sposoby rozumienia zjawiska stresu, powoduje on 

określone reakcje natury fizycznej bądź psychicznej. Ich nasilenie będzie 

uzależnione od typowo indywidualnych cech jednostki oraz czynników 

                                                           
2 J. Konieczny, H. Wawrzynowicz, J. Mydlarska, Psychologia bezpieczeństwa, Poznań 2011, s. 86. 
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otoczenia, które mogą redukować lub zwiększać siłę oddziaływania 

poszczególnych stresorów. 

Tab. 1. Reakcje organizmu na stres. 
Reakcje fizjologiczne: 
Wzrost aktywności układu nerwowego 
Zwiększony poziom adrenaliny 
(lub noradrenaliny) we krwi 
Palpitacje serca, wzrost ciśnienia 
Bóle głowy, pleców, żołądka 
Napięcie mięśni 

Zmiany w zachowaniu: 
Objadanie się 
Palenie papierosów 
Nadużywanie alkoholu i leków 
Obgryzanie paznokci 
Zaburzenia snu 
Łatwe wpadanie w gniew 
Unikanie kontaktów z ludźmi 
 

Reakcje psychologiczne: 
Lęk 
Stany depresyjne 
Stany urojeniowe 
Stany splątaniowe majaczeniowe 
Smutek 
Irytacja 
Rozczarowanie życiem i sobą 
Mechanizmy obronne 

Zmiany w myśleniu: 
Trudności z koncentracją 
Zapominanie 
Negatywne myślenie 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: J. Konieczny, H. Wawrzynowicz,  
J. Mydlarska, Psychologia bezpieczeństwa, Poznań 2011, s. 43. 

Sytuacje stresowe mogą powstawać w reakcji na różnorodne wydarzenia 

przełomowe lub po prostu niecodzienne w życiu człowieka. Mogą skutkować 

pozytywnymi lub negatywnymi konsekwencjami dla wybranej jednostki  

i pojawiać się w różnym wieku i okolicznościach życiowych. Te uniwersalne  

i zarazem znaczące momenty nazywane są krytycznymi wydarzeniami 

życiowymi. 

Thomas Holmes i Richard Rahe, psychiatrzy z University w Seattle, są 

autorami skali obciążających kryzysowo wydarzeń życiowych. Wyniki 

przeprowadzonych przez nich badań zostały opublikowane w 1967 roku  

i dotyczyły uszeregowania 43 wydarzeń życiowych, według tego, jak wielkiego 

wysiłku do przystosowania wymaga każde z nich. W ten sposób został 

wypracowany uznany w literaturze kwestionariusz Social Readjustment 

Ratting Scale (SRRS – Skala Wydarzeń Życiowych). Opiera się on  

na przyporządkowaniu każdemu z wymienionych wydarzeń życiowych 

określonego ładunku kryzysowego. Wynika z niego, że zarówno wydarzenia 

obciążone negatywnym ładunkiem emocjonalnym, jak i pozytywnym, mogą 

powodować zachowanie stanu równowagi i w konsekwencji powodować stres 

lub kryzys3. 

                                                           
3 Tamże, s. 45. 
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Tab. 2. Skala stresujących wydarzeń życiowych według Holmesa i Rahe’a. 

 
Life Crisis 
Units 

1. Śmierć współmałżonka 100 

2. Rozwód 73 

3. Separacja 65 

4. Kara więzienna 63 

5. Śmierć bliskiego członka rodziny 63 

6. Własna choroba lub uszkodzenie ciała 53 

7. Małżeństwo 50 

8. Utrata pracy 47 

9. Pogodzenie się ze współmałżonkiem 45 

10. Odejście na emeryturę 45 

11. Zmiana stanu zdrowia członka rodziny 44 

12. Ciąża 40 

13. Kłopoty seksualne 39 

14. Pojawienie się nowego członka rodziny 39 

15. Reorganizacja przedsiębiorstwa 39 

16. Zmiana stanu finansów 28 

17. Śmierć bliskiego przyjaciela 37 

18. Zmiana kierunku pracy 36 

19. Zmiana częstotliwości kłótni za współmałżonkiem 35 

20. Wysoki kredyt 31 

21. Pozbawienie prawa do kredytu czy pożyczki 30 

22. Zmiana obowiązków w pracy 29 

23. Syn lub córka opuszcza dom 29 

24. Kłopoty z teściową 29 

25. Wybitne osiągnięcia osobiste 28 

26. Żona zaczyna lub przestaje pracować 26 

27. Rozpoczęcie lub zakończenie nauki szkolnej 26 

28. Zmiana warunków życia 25 

29. Zmiana nawyków osobistych 24 

30. Kłopoty z szefem 23 

31. Zmiana godzin lub warunków pracy 20 

32. Zmiana miejsca  zamieszkania 20 

33. Zmiana szkoły 20 

34. Zmiana rozrywek 19 

35. Zmiana w zakresie aktywności religijnej 19 

36. Zmiana aktywności towarzyskiej 18 

37. Niewielka pożyczka 17 

38. Zmiana nawyków dotyczących snu 16 
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39. Zmiana liczby członków rodziny zbierających się razem 15 

40. Zmiana nawyków dotyczących jedzenia 15 

41. Urlop 13 

42. Boże Narodzenie 12 

43. Pomniejsze naruszenie prawa 11 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: J. Konieczny, H. Wawrzynowicz,  

J. Mydlarska, Psychologia bezpieczeństwa, Poznań 2011, s. 45-46. 

Kolejnym wnioskiem wyprowadzonym z tego badania jest stwierdzenie, 

że nagromadzenie się wielu wydarzeń kryzysowych w krótkim czasie zwiększa 

prawdopodobieństwo zapadalności na choroby somatyczne i zmniejsza 

jednocześnie odporność fizyczną i psychiczną organizmu. Według badaczy 

prawdopodobieństwo choroby w zależności od liczby punktów zdobytych  

w ciągu roku na Skali Wydarzeń Życiowych przedstawia się następująco: 

 300 pkt. – 80 %; 

 200-299 – 50 %; 

 150-199 – 33 %. 

W środowisku naukowym panuje jednak opinia, że powyżej 

zamieszczona skala jest nieadekwatna do natury samego stresu lub kryzysu, 

ponieważ nie uwzględnia ich interakcyjnego charakteru. Wartość nasilenia 

stresu zależy bowiem nie tylko od samego zdarzenia kryzysowego, ale od 

istotnych czynników po stronie jednostki, takich jak na przykład cechy 

osobowościowe lub wsparcie rodziny. Nie można zatem przypisać 

jednoznacznie wartości poszczególnym zdarzeniom i traktować jednakowo ich 

potencjalnego wpływu na każdego człowieka. Z pewnością jednak 

wypracowana koncepcja może służyć jako wstępna ocena nasilenia 

okoliczności sprzyjających powstawaniu negatywnych odczuć wśród 

dotkniętych nimi ludzi. Zaistnienie kilku wydarzeń stresujących  

w tym samym czasie bądź w krótkich jego odstępach może spowodować 

narastanie stresu i przerodzić się w kryzys psychologiczny. 

Kryzys psychologiczny jest stanem zachwiania równowagi psychicznej, 

który pojawia się w konsekwencji na bodźce ocenione jako zbyt trudne  

do poradzenia sobie z nimi. Jest on związany z przejściowym wyczerpaniem 

własnych zasobów, pomagających sprostać wymaganiom otoczenia. Jest to 

moment w życiu jednostki, w którym zawodzą indywidualnie znane  

i skuteczne dotychczas sposoby funkcjonowania. Osoba w kryzysie nie wie jak 

ma dalej postępować i często podejmuje działania intuicyjnie lub pod 

wpływem określonych bodźców. Takiemu stanowi towarzyszy duże nasilenie 

emocji, a ofiara kryzysu łatwiej i częściej popada w krytyczne stany 
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emocjonalne (poddanie się, płacz, obojętność)4. Do podstawowych cech 

kryzysu psychologicznego należą między innymi: 

 zwrotny i przełomowy charakter; 

 przeżywane duże napięcie emocjonalne; 

 obawa utraty kontroli; 

 przerażenie i poczucie bezradności; 

 dezorganizacja zachowania; 

 objawy somatyczne; 

 zaburzenie równowagi psychicznej; 

 poczucie wyczerpania indywidualnych zasobów przezwyciężania 

trudności; 

 potrzeba zaistnienia pomocy z zewnątrz. 

 

Rys. 1. Cechy kryzysu psychologicznego. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: J. Konieczny, H. Wawrzynowicz,  

J. Mydlarska, Psychologia bezpieczeństwa, Poznań 2011, s. 43. 

Kryzys najczęściej nie jest stanem będącym bezpośrednią reakcją na 

nagłe zdarzenie nadzwyczajne, a jest wynikiem trwającej od dłuższego czasu 

sytuacji stresowej wywołanej przez wiele czynników. Jest więc wynikiem 

nieustającego stresu oraz napięcia, na które mogą nakładać się dodatkowo 

wydarzenia krytyczne. W zależności od odporności podmiotu i posiadania 

przez niego odpowiednich do stopnia obciążenia zasobów obronnych, stopień 

i czas trwania stanu kryzysu może być różny. Do tego należy jeszcze dodać 

cechy osobowościowe, doświadczenie, warunki bytowe, relacje i inne 

                                                           
4 Tamże, s. 43. 
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elementy, które będą wpływały na poziom zaburzenia w normalnym 

psychicznym funkcjonowaniu i stwarzały jednocześnie możliwości  

do szybszego oraz bardziej efektywnego zakończenia sytuacji kryzysowej5. 

Według Lindemanna i Caplana wystąpienie i rozwój kryzysu jest 

efektem znacznego obniżenia się odporności psychicznej, które z kolei jest 

skutkiem wyczerpania się, zablokowania lub nieskuteczności 

dotychczasowych strategii zmagania się z zagrożeniem. Stan kryzysu to reakcja 

zdrowego człowieka, dotychczas dobrze przystosowanego do funkcjonowania 

w otoczeniu, na sytuację trudną, krytyczną, zazwyczaj dotąd niespotykaną, 

nagłą, nieprzewidywalną, przekraczającą zwykłe ludzkie doświadczenie, 

wobec której dotychczasowe zasoby i umiejętności rozwiązywania problemów 

stają się niewystarczające6. 

Kryzys oddziałuje na organizm w różnorodny sposób i przejawia się na 

kilku płaszczyznach: 

 emocjonalnej – powodując zwiększony lęk, uczucie szoku 

emocjonalnego, poczucia straty i pustki, złość, krzywdę, winę, wstyd 

lub skrępowanie. Podmiot ma trudności w możliwości opanowania 

własnych emocji, które mogą mieć wymiar zupełnie indywidualny  

i charakterystyczny dla wybranej osoby lub typowy dla wybranej 

populacji: uczucie przerażenia, obawa przed utratą kontroli, 

niezdolność koncentracji na zadaniu lub rzeczy, wszechogarniające 

poczucie bezradności i beznadziejności; 

 biofizjologicznej – są to objawy somatyczne i fizjologiczne powiązane 

z lękiem w postaci nadmiernego pocenia się, częstego oddawania 

moczu, biegunki, nudności, tachykardii, bólów głowy, brzucha, klatki 

piersiowej, wysypki, braku miesiączkowania, braku zainteresowania 

seksem lub bezsennością; 

 poznawczej – występująca dezorientacja, zawężenie pola uwagi, 

upośledzenie lub załamanie się zwykłej zdolności rozwiązywania 

problemów i podejmowania decyzji; 

 behawioralnej – niezdolność do dalszego działania i wszelkiej 

aktywności, trudności w wykonywaniu normalnych życiowych 

funkcji, lęk przed ludźmi skutkujący oddalaniem się od nich lub 

odwrotna sytuacja polegająca na strachu przed samotnością, 

podejmowania działania impulsywnego, nieprzemyślanego, 

                                                           
5 M. Netczuk-Gwoździewicz, Negocjacje w sytuacjach kryzysowych, Wrocław 2014, s. 15. 
6 L.J. Greenstone, S.C. Leviton, Interwencja kryzysowa, Gdańsk 2004, s. 15, [za:] M. Netczuk-
Gwoździewicz, dz. cyt., Wrocław 2014, s. 16. 
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autodestrukcyjnego, problemy w możliwości wykorzystania 

dostępnej pomocy7. 

Lawrence M. Brammer zaproponował podział kryzysów emocjonalnych  

z perspektywy praktycznych oddziaływań interwencyjnych. Podzielił on te 

stany na normalne kryzysy rozwojowe, kryzysy sytuacyjne i kryzysy 

egzystencjalne. Biorąc pod uwagę założenia teorii ekosystemów, wymienia się 

jeszcze osobny rodzaj kryzysów katastroficznych lub, inaczej mówiąc, 

środowiskowych8. 

Kryzysy rozwojowe są związane z postępującym czasem w życiu 

człowieka i przechodzeniem jednostki przez kolejne etapy w rozwoju 

biologicznym i współwystępujące zmiany w życiu osobistym i społecznym, 

przekładające się z kolei na zmiany w sferze emocjonalnej, intelektualnej  

i moralnej. Najbardziej znane są wśród nich kryzysy wieku średniego i kryzys 

dojrzewania. Kryzysy sytuacyjne są odpowiedzią na jakieś zewnętrzne 

wydarzenia o charakterze osobistym (na przykład problemy materialne, 

zdrowotne, interpersonalne) lub społeczno-kulturowym (na przykład 

konflikty zbrojne, powstania). Oddzielną kategorią są kryzysy dotykające 

osoby doświadczające skutków zjawisk naturalnych, takich jak trzęsienia 

ziemi, pożary lub inne katastrofy. Są one wywoływane czynnikami  

o charakterze środowiskowym i ze względu na potencjalnie silne 

oddziaływanie skutkami mogą powodować poważne konsekwencje dla 

jednostki lub całych zagrożonych populacji. Kryzysy egzystencjalne 

towarzyszą pojawiającym się obawom o sens życia i istnienia  

w wymiarze jednostkowym lub ogólnym, występując w okresach kluczowych 

wydarzeń bądź decyzji. Nasilająca się pustka egzystencjonalna może 

przybierać postać poważnych zakłóceń w funkcjonowaniu sfery psychicznej 

człowieka i powodować kolejne skutki w innych sferach życia podmiotu9. 

Z powyżej przedstawionych teorii wynika, że kryzys psychologiczny 

może mieć różny wymiar. Jest on uzależniony z jednej strony od siły aktywnego 

stresora lub inaczej wartości sytuacji krytycznej, której poddany jest podmiot. 

Z drugiej zaś strony jest on wypadkową przygotowania podmiotu  

do reagowania na sytuację stresującą oraz czynników zewnętrznych, które 

mogą nasilać bądź osłabiać jego oddziaływanie. Doświadczenie życiowe, cechy 

osobowościowe, reakcja i pomoc najbliższych lub terapeutów mogą zmienić 

poziom postrzegania i odczuwania sytuacji sprzyjającej rozwinięciu się 

                                                           
7 W. Łosiak, Natura stresu. Spojrzenie z perspektywy ewolucyjnej. Kraków 2007, s. 89, [za:] M. Netczuk-
Gwoździewicz, dz. cyt., s. 20. 
8 L.M. Brammer, Kontakty służące pomaganiu. Studium Pomocy Psychologicznej PTP, Warszawa 1984, s. 
45, [za:] M. Netczuk-Gwoździewicz, dz. cyt., s. 20. 
9 J. Konieczny, H. Wawrzynowicz, J. Mydlarska, dz. cyt., s. 43. 
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kryzysu psychologicznego. To zróżnicowanie czynników wpływających  

na wartość nasilenia kryzysu jest istotnym sygnałem dla potencjalnych 

interwentów. Ponieważ nie są oni bezsilni wobec narastającego napięcia 

emocjonalnego u człowieka w kryzysie. Mają do dyspozycji szereg narzędzi, 

które mogą prowadzić do obniżenia wartości oddziaływania stresora  

i doprowadzić jednostkę do stanu funkcjonowania sprzed kryzysu. Również 

sam podmiot może za pomocą dostępnych technik przyspieszać proces 

minimalizacji skutków sytuacji kryzysowej. Zależy to od jego świadomości  

i posiadanych zasobów w postaci własnych doświadczeń, siły radzenia sobie  

w sytuacjach stresowych oraz motywacji do dalszego działania. 

Całokształt możliwości oddziaływania stresu na człowieka pokazuje,  

że może on wywierać poważny wpływ na jego funkcjonowanie. Nakładające się 

objawy w postaci zmian w postrzeganiu rzeczywistości, zachowaniu, strefie 

emocjonalnej i somatycznej mogą znacznie obniżać potencjał funkcjonalny 

jednostki i stanowić dla niej realne zagrożenie. Co więcej, osoba pozbawiona 

pomocy i zdana jedynie na siebie, w przypadku braku odpowiednich zasobów 

do poradzenia sobie ze stojącymi przed nią wyzwaniami staje się ofiarą 

swoistej spirali atakujących objawów. Kolejne identyfikowane przez nią 

zmiany w zachowaniu i strefie emocjonalnej mogą zostać przez nią 

bagatelizowane i pozostawione całkowicie bez kontroli. Mogą też stanowić 

źródło nowych kryzysów, poprzez nieodpowiednie rozpoznanie zachodzących 

w organizmie zmian. W obu przypadkach może dochodzić do nasilenia 

objawów i skutkować stanem całkowitej zapaści i bezradności. Takie stany 

potrafią przekładać się na zachowania nieadekwatne do normalnej natury 

człowieka i skutkować tym, że osoba – ofiara kryzysu emocjonalnego staje się 

inicjatorem innych sytuacji kryzysowych. Najczęściej są to zachowania godzące 

w bezpieczeństwo ofiary (zachowania suicydalne) lub innych osób (wybuchy 

agresji, sytuacje zakładnicze, zabarykadowania). Krytyczny stan psychiczny 

dotkniętych kryzysem psychicznym osób może przybierać takie właśnie 

postaci i niezbędne jest dlatego wczesne diagnozowanie takich sytuacji oraz 

niesienie skutecznej pomocy. 

Kolejnym stanem, biorąc pod uwagę nasilenie negatywnych skutków  

w obszarze funkcjonowania psychicznego, jest trauma. Jest to subiektywna 

odpowiedź na skrajnie stresujące doświadczenie (powstałe w wyniku  

emocjonalnego stresu bądź fizycznego uszkodzenia ciała) i jednocześnie uraz 

psychiczny powodujący zaburzenia psychiczne i zakłócenie równowagi 

organizmu. Zdarzenia traumatyczne potrafią zniszczyć całkowicie wiarę  

w przyszłość i zaufanie we własne siły. W konsekwencji nasilają się problemy 

psychiczne i zdrowotne. Niektóre z nich mogą zniknąć szybko, a inne utrzymują 
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się nawet latami. Najczęściej spotykanym zaburzeniem psychicznym jest 

zespół stresu pourazowego (PTSD), depresja i stany lękowe, a ich poziom 

uzależniony jest od strat, jakie poniesiono i od odporności psychicznej. Wśród 

zaburzeń fizycznych często pojawiają się zaburzenia snu, pokryzysowe 

nadużywanie alkoholu, leków lub papierosów. Osoby poszkodowane w wyniku 

poważnych wydarzeń (katastrof, wypadków drogowych, konfliktów 

zbrojnych, klęsk żywiołowych, masowych strzelanin, terroryzmu lub 

wybuchów bomb), doświadczają częściej problemów życiowych takich jak 

kłopoty finansowe, konflikty z innymi ludźmi, kłopoty z likwidacją szkód.  

U ofiar obniżają się zasoby psychiczne i społeczne wraz z osłabieniem poczucia 

wsparcia i więzi społecznej, sprawiedliwości, sprawstwa, kontroli  

i optymizmu10. 

Pojęcie kryzysu emocjonalnego jest niezwykle istotne z perspektywy 

rozwiązywania sytuacji kryzysowych w działaniach policyjnych. Znajomość 

podłoża psychologicznego powstania kryzysu u sprawcy oraz mechanizmów 

nim rządzących pozwala na lepszą ocenę sytuacji przez funkcjonariuszy  

i zastosowanie takich metod interwencji, które będą zapewniały maksymalną 

skuteczność. Osoby doświadczające emocjonalnych stanów kryzysowych 

często są normalnymi ludźmi, którzy nagle stają w obliczu niecodziennej, 

nadzwyczajnej sytuacji, której nie są w stanie przezwyciężyć za pomocą 

dostępnych w swoich zasobach metod. Prowadzić to może do 

niekontrolowanych wybuchów emocji i agresji. Ich postrzeganie 

rzeczywistości staje się zawężone do identyfikowanego przez nich i dla nich 

najważniejszego problemu, z którym właśnie się zmagają. Poczucie 

bezradności i lęku może skutkować próbami samobójczymi lub czynami 

skierowanymi w stosunku do osób trzecich. Takie ofiary przeżytych kryzysów 

emocjonalnych mogą być inicjatorami poważnych zdarzeń przeciwko 

bezpieczeństwu publicznemu, życiu lub zdrowiu. Nie umiejąc poradzić sobie 

samodzielnie z przeciwnościami następujących często gwałtownie 

negatywnych zdarzeń nadzwyczajnych, w obliczu osamotnienia  

i permanentnego stresu, decydują się na podjęcie działań agresywnych wobec 

innych ludzi. Stają się sprawcami zabarykadowań, okaleczeń czy zabójstw 

swoich najbliższych, sytuacji zakładniczych, rabunków i pobić.  

Osoby w stanie kryzysu emocjonalnego są też podatne na wszelkiego 

rodzaju działania rekrutacyjne prowadzone przez zorganizowane grupy 

przestępcze, w tym terrorystyczne. Pod wpływem tymczasowego, trudnego 

stanu kryzysu, nie mając w ich subiektywnej opinii nic do stracenia, decydują 

się na podejmowanie walki w imię radykalnych haseł głoszonych przez 

                                                           
10 A. Lipczyński, Psychologia interwencyjna w sytuacjach kryzysowych, Warszawa 2007, s. 22.  
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przywódców duchowych organizacji terrorystycznych, wierząc w zapewnienie 

sobie w ten sposób dostatniego życia po śmierci. Zdarza się również,  

że samodzielnie poszukują nowej drogi życia w obliczu poniesionych klęsk 

życiowych. Mogą kierować się przy tym rządzą zemsty lub manifestacji 

określonych poglądów ideologicznych. Tak rodzą się aktywności samotnych 

wilków, którzy potrafią stać się realnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa, 

nawet w wymiarze międzynarodowym. 

Kolejnym ważnym czynnikiem istotnym z perspektywy reagowania  

na sytuacje kryzysowe jest działanie osób w kryzysie emocjonalnym pod 

wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających. Sięganie  

po takie używki przez osoby poszukujące wyjścia z sytuacji życiowo trudnej 

jest powszechne i w niektórych środowiskach nawet akceptowalne. Jest to 

swoista metoda odreagowania stresu i kryzysu emocjonalnego, po której osoba 

powinna się poczuć odprężona i zrelaksowana. Jednak biorąc pod uwagę 

naturę działania tych substancji, często ich spożycie prowadzi do 

zwielokrotnienia stanów lękowych lub agresywnych, będąc katalizatorem 

zachowań przestępczych. Ponadto należy pamiętać o tym, że komunikacja  

z takimi osobami jest znacznie utrudniona. Funkcjonują one w podwójnym 

stanie ograniczenia kontaktu. Z jednej strony są bowiem pod wpływem silnych 

emocji, które powodują trudności i bariery komunikacyjne, a z drugiej, działają 

na nie środki odurzające, które mogą całkowicie wykluczać możliwość 

podejmowania skutecznego dialogu z takimi osobami w czasie sytuacji 

kryzysowej. 

Ostatnim elementem wartym podkreślenia z perspektywy działań 

policyjnych jest fakt, że większość podejmowanych interwencji przez 

funkcjonariuszy jest realizowana pod silnym wpływem stresu i emocji. Stany 

te występuję po obu stronach. Sprawcy czy osoby, wobec których są 

podejmowane jakiekolwiek działania policyjne, znajdują się w sytuacji dla nich 

niecodziennej. Sama rozmowa z funkcjonariuszem powoduje u wielu osób 

stres i określone konsekwencje natury psychicznej i fizjologicznej. Natomiast 

w przypadku podejmowania interwencji, używania środków przymusu 

bezpośredniego czy broni palnej, poziom stresora jest już znacznie wyższy. 

Dlatego też między innymi osoby zatrzymywane zachowują się często  

w sposób niecodzienny i trudny do przewidzenia. To właśnie silne emocje  

i stres powodują takie stany, a zachowania takich osób mogą być zdecydowanie 

różne od powszechnie akceptowalnych. Podobnie funkcjonują 

funkcjonariusze. Działają oni pod wpływem silnych emocji i stresu,  

w zdecydowanej większości przypadków w aspekcie deficytu czasu  

i informacji. Oczywistym jest fakt, że odpowiednie przygotowanie policjantów 
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poprzez szkolenia i ćwiczenia powinno minimalizować takie stany, jednak 

sytuacje takie nie są  możliwe do całkowitego wykluczenia. Dlatego też tak 

ważna jest świadomość dotycząca aspektów sytuacji kryzysowej wszystkich jej 

uczestników, by znając naturę funkcjonowania człowieka w kryzysie 

emocjonalnym można było skuteczniej zmniejszać skutki negatywnych 

zdarzeń w przyszłości. 

1.2. Sytuacje kryzysowe w działaniach policyjnych 

Policja jest umundurowaną i uzbrojoną formacją służącą społeczeństwu 

i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania 

bezpieczeństwa i porządku publicznego. Komendant Główny Policji jest 

przełożonym wszystkich funkcjonariuszy Policji i podlega ministrowi 

właściwemu do spraw wewnętrznych. Jest centralnym organem administracji 

rządowej, właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi  

oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego11. 

Policjanci dbają o ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego,  

a ich role zawodowe mają charakter wyraźnie dyscyplinujący wobec członków 

społeczeństwa. Policja jest segmentem wymiaru sprawiedliwości  

w systemie społecznym poprzez bezpośredni kontakt z członkami 

społeczeństwa (głównie jako organy ścigania i służby porządkowe). 

Interwencja, prewencja (w tym prewencja nadzoru), egzekwowanie prawa, 

nadzór, zachowywanie porządku społecznego i kontrola stanowią 

standardowe działania Policji. Instytucja jest grupą dyspozycyjną, 

zapewniającą przede wszystkim porządek prawny i bezpieczeństwo  

w systemach społecznych lokalnych zbiorowości12. 

Do podstawowych zadań Policji należą: 

 ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi 

zamachami naruszającymi te dobra; 

 ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie 

spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego 

transportu i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach 

przeznaczonych do powszechnego korzystania; 

 inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie 

popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom 

kryminogennym  

                                                           
11 Art. 1, art. 5 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (UPol), (Dz. U. z 2015 r. poz. 355, z późn. zm.). 
12 J. Maciejewski, Grupy dyspozycyjne analiza socjologiczna, wyd. II rozszerzone, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2014, s. 129. 
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i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, 

samorządowymi i organizacjami społecznymi; 

 prowadzenie działań kontrterrorystycznych w rozumieniu ustawy  

z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych  

(Dz. U. poz. 904); 

 wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców; 

 nadzór nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi  

w zakresie określonym w odrębnych przepisach; 

 kontrola przestrzegania przepisów porządkowych  

i administracyjnych związanych z działalnością publiczną lub 

obowiązujących w miejscach publicznych; 

 współdziałanie z policjami innych państw oraz ich organizacjami 

międzynarodowymi, a także z organami i instytucjami Unii 

Europejskiej na podstawie umów i porozumień międzynarodowych 

oraz odrębnych przepisów; 

 gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji 

kryminalnych; 

 prowadzenie zbiorów danych zawierających informacje gromadzone 

przez uprawnione organy o odciskach linii papilarnych osób, 

niezidentyfikowanych śladach linii papilarnych z miejsc przestępstw 

oraz o wynikach analizy kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA); 

 realizacja zadań wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej 

oraz umów i porozumień międzynarodowych na zasadach  

i w zakresie w nich określonych13. 

Podczas wykonywania swoich ustawowych zadań, policjanci korzystają  

z następujących uprawnień i form ich realizacji: 

 wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, 

dochodzeniowo-śledczych i administracyjno-porządkowych w celu: 

o rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw  

i wykroczeń; 

o poszukiwania osób ukrywających się przed organami ścigania 

lub wymiaru sprawiedliwości, zwanych dalej „osobami 

poszukiwanymi”; 

o poszukiwania osób, które na skutek wystąpienia zdarzenia 

uniemożliwiającego ustalenie miejsca ich pobytu należy odnaleźć  

w celu zapewnienia ochrony ich życia, zdrowia lub wolności, 

zwanych „osobami zaginionymi”. 

                                                           
13 J. Stelmach, Instytucje Bezpieczeństwa Narodowego, Wrocław 2016, s. 51-52.  
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 wykonywania czynności na polecenie sądu, prokuratora, organów 

administracji państwowej i samorządu terytorialnego w zakresie 

w jakim obowiązek ten został określony w odrębnych ustawach; 

 korzystania z danych osobowych, w tym również w formie zapisu 

elektronicznego, uzyskanych przez inne organy, służby i instytucje 

państwowe w wyniku wykonywania czynności operacyjno-

rozpoznawczych oraz przetwarzać je w rozumieniu Ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych14 bez wiedzy  

i zgody osoby, której dane te dotyczą; 

 korzystania w zakresie koniecznym do wykonywania jej ustawowych 

zadań z informacji kryminalnej zgromadzonej w Krajowym Centrum 

Informacji Kryminalnych; 

 w ramach wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, 

dochodzeniowo-śledczych i administracyjno-porządkowych mają 

prawo do: 

o legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości; 

o zatrzymywania osób w trybie i przypadkach określonych  

w przepisach Kodeksu postępowania karnego i innych ustaw; 

o zatrzymywania osób pozbawionych wolności, które na 

podstawie zezwolenia właściwego organu opuściły areszt 

śledczy albo zakład karny i w wyznaczonym terminie nie 

powróciły do niego; 

o zatrzymywania osób stwarzających w sposób oczywisty 

bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego,  

a także dla mienia; 

o pobierania od osób odcisków linii papilarnych lub wymazu  

ze śluzówki policzków w trybie określonym ustawą; 

o przeszukiwania osób i pomieszczeń w trybie i przypadkach 

określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego  

i innych ustaw; 

o obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków 

technicznych obrazu z pomieszczeń przeznaczonych dla osób 

zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, 

policyjnych izb dziecka, pokoi przejściowych oraz tymczasowych 

pomieszczeń przejściowych; 

o dokonywania kontroli osobistej, a także przeglądania zawartości 

bagaży i sprawdzania ładunku w portach i na dworcach oraz  

                                                           
14 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (UOchrDanOs) (Dz. U. z 2002 r. Nr 
101, poz. 926, z późn. zm.). 
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w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego,  

w razie istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu 

zabronionego pod groźbą kary; 

o obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków 

technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych,  

a w przypadku czynności operacyjno-rozpoznawczych  

i administracyjno-porządkowych podejmowanych na podstawie 

ustawy – także i dźwięku towarzyszącego tym zdarzeniom; 

o żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, organów 

administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz 

przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie 

użyteczności publicznej. 

 użycia i wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni 

palnej oraz dokumentowania tego użycia i wykorzystania,  

na zasadach określonych w Ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o środkach 

przymusu bezpośredniego i broni palnej15; 

 prowadzenia kontroli operacyjnej prowadzonej po spełnieniu 

szczególnych warunków ustawowych, niejawnie i polegającej na: 

o kontrolowaniu treści korespondencji; 

o kontrolowaniu zawartości przesyłek; 

o stosowaniu środków technicznych umożliwiających uzyskiwanie  

w sposób niejawny informacji i dowodów oraz ich utrwalanie,  

a w szczególności treści rozmów telefonicznych i innych 

informacji przekazywanych za pomocą sieci 

telekomunikacyjnych. 

 prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych polegających 

na złożeniu propozycji nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów 

pochodzących  

z przestępstwa, ulegających przepadkowi, albo których wytwarzanie, 

posiadanie, przewożenie lub którymi obrót jest zabroniony, a także 

przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej; 

 posługiwania się dokumentami, które uniemożliwiają ustalenie 

danych identyfikujących policjanta przy wykonywaniu czynności 

operacyjno-rozpoznawczych16. 

Powyżej wymienione uprawnienia i kompetencje nie wyczerpują 

katalogu przysługujących praw i obowiązków funkcjonariuszy Policji.  

                                                           
15 Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (UŚrPBiBP), (Dz. 
U. z 2013 r. poz. 628, z późn. zm.). 
16 Artykuły 14-22 UPol. 
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Na uwagę zasługują również obowiązki wynikające z szeroko określonego 

zadania ochrony życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi 

zamachami naruszającymi te dobra, a wyrażające się w konkretnych zadaniach 

w ramach funkcjonującego w Polsce systemu antyterrorystycznego państwa. 

Policja jest instytucją wiodącą w przypadku reagowania na zdarzenie  

o charakterze terrorystycznym, mające miejsce na terenie kraju.  

To policjanci będą odpowiedzialni za bezpośrednie dowodzenie siłami 

systemu bezpieczeństwa na miejscu zdarzenia, a jednostki specjalistyczne 

Policji będą realizowały czynności w zakresie działań siłowych  

i negocjacyjnych. 

Wyjątkowo szeroki zakres zadaniowy formacji powoduje, że Policja jest 

służbą, która stała się uniwersalną do przypisywania jej kompetencji 

reagowania w niemalże wszystkich zdarzeniach kryzysowych. Jednakże 

zgodnie z dyspozycją ustawową zawartą w art. 7 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia  

6 kwietnia 1990 r. o Policji, Komendant Główny Policji określa metody i formy 

wykonywania zadań przez poszczególne służby policyjne, w zakresie 

nieobjętym innymi przepisami wydanymi na podstawie ustawy. Wynika  

z tego, że aktem prawnym regulującym zakres podejmowanych działań  

w sytuacjach kryzysowych przez formację jest Zarządzenie nr 23 Komendanta 

Głównego Policji z dnia 24 września 2014 r. w sprawie metod i form 

przygotowania i realizacji działań Policji w związku ze zdarzeniami 

kryzysowymi. Dokument ten zmienił, funkcjonujące prawie dekadę, 

Zarządzenie Nr 213 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 lutego 2007 r.  

w sprawie metod i form przygotowania i realizacji zadań Policji  

w przypadkach zagrożenia życia i zdrowia ludzi lub ich mienia albo 

bezpieczeństwa i porządku publicznego17. Wraz ze zmianą aktu prawnego 

zmieniła się też nazwa sytuacji kryzysowej na zdarzenie kryzysowe, jako 

okoliczności uprawniającej do podejmowania określonej przepisami 

aktywności policyjnej. 

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w dokumencie zdarzeniem 

kryzysowym jest zdarzenie spowodowane bezprawnymi zamachami 

mogącymi sprowadzić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzi albo 

mienia, charakteryzujące się możliwością utraty kontroli przez podmiot 

odpowiedzialny za stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscu 

zdarzenia albo eskalacji zagrożenia w stopniu wymagającym użycia do ochrony 
                                                           
17 Zgodnie z już nieobowiązującym zarządzeniem Komendanta Głównego Policji sytuacją kryzysową 
było zdarzenie sprowadzające niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia ludzi lub mienia, spowodowane 
bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra lub klęską żywiołową, charakteryzujące się 
możliwością utraty kontroli nad przebiegiem wydarzeń albo eskalacji zagrożenia, w których do 
ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego niezbędne jest użycie większej liczby policjantów,  
w tym zorganizowanych w oddziały lub pododdziały, w tym uzbrojone. 
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bezpieczeństwa i porządku publicznego policjantów zorganizowanych  

w oddziały lub pododdziały zwarte18. 

Z definicji tej wynika, że zdarzenia kryzysowe w aspekcie działań 

policyjnych mogą zostać sprowadzone przez sytuacje bezprawne,  

które potencjalnie mogą spowodować zagrożenie dla życia lub zdrowia  

albo mienia, przy czym istotne jest, że w trakcie zaistnienia takiego zdarzenia 

może dojść do utraty kontroli nad jego przebiegiem ze strony podmiotu 

odpowiedzialnego za stan bezpieczeństwa i porządek publiczny. Nie jest to 

jednak warunek konieczny. Wystarczy bowiem, że zagrożenie spowodowane 

zdarzeniem może osiągnąć poziom wymagający użycia policjantów 

zorganizowanych w oddziały lub pododdziały zwarte, aby wypełnione zostały 

przesłanki nazwania wybranej sytuacji zdarzeniem kryzysowym. Takie ujęcie 

pojęcia powoduje zawężenie katalogu zdarzeń kryzysowych do sytuacji 

zagrażających bezpieczeństwu lub porządkowi publicznemu w stopniu,  

w którym będące na miejscu zaistniałej sytuacji siły i środki policyjne, 

podejmujące interwencje, nie są  w stanie jej zneutralizować. Wymagane jest  

w takich wypadkach wprowadzenie dodatkowych rozwiązań organizacyjnych 

i wzmocnienie działających już funkcjonariuszy poprzez użycie 

zorganizowanych sił policyjnych. Komendant Główny Policji w zarządzeniu 

wymienia enumeratywnie katalog zdarzeń kryzysowych i są nimi: 

 imprezy masowe o podwyższonym ryzyku oraz przemieszczanie się 

ich uczestników; 

 zgromadzenia, w związku z organizacją których na podstawie analizy 

zagrożeń może dojść do zagrożenia życia i zdrowia ludzi lub mienia,  

a także dla bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

 blokady dróg oraz okupacje obiektów; 

 zorganizowane działania pościgowe; 

 przestępstwa o charakterze terrorystycznym w rozumieniu art. 115  

§ 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, 

poz. 553, z późn. zm.2); 

 zbiorowe naruszenie bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

 inne sytuacje mogące spowodować zagrożenie życia i zdrowia ludzi 

lub mienia, a także dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, 

charakteryzujące się możliwością utraty kontroli nad przebiegiem 

wydarzeń albo eskalacji zagrożenia, do przeciwdziałania lub 

likwidacji których niezbędne jest skierowanie zwiększonej liczby 

                                                           
18 § 2 ust. 1 pkt 11 Zarządzenia nr 23 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 września 2014 r.  
w sprawie metod i form przygotowania i realizacji działań Policji w związku ze zdarzeniami 
kryzysowymi. 
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policjantów, w tym zorganizowanych w oddziały lub pododdziały 

zwarte Policji albo jednostki lub komórki antyterrorystyczne19. 

Ostatni punkt tego katalogu ma charakter otwarty i powoduje,  

że szeroka interpretacja sytuacji mogącej spowodować zagrożenie życia  

i zdrowia ludzi oraz mienia daje szanse włączania do zakresu pojęcia wszelkich 

zdarzeń wypełniających warunki ogólne. Jest to rozwiązanie jak najbardziej 

słuszne, ponieważ w dobie współczesnych zagrożeń, trudno jest jednoznacznie 

wykluczyć jakiekolwiek scenariusze mogące skutkować poważnymi 

konsekwencjami dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

Z policyjnego punktu widzenia sytuację kryzysową często można 

utożsamiać z tzw. sytuacją szczególną, która charakteryzuje się dużą 

gwałtownością, dużym zagrożeniem życia, zdrowia ludzi lub mienia  

o znacznych rozmiarach, jak również zagrożeniem obiektów ważnych dla 

bezpieczeństwa lub obronności państwa, siedzib najwyższych organów władzy 

administracyjno-państwowej, dla gospodarki i kultury narodowej oraz 

przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych obcych państw,  

do których opanowania potrzebne są dodatkowe, ponadprzeciętne siły i środki 

policyjne. Sytuacje kryzysowe mogą powstawać w wyniku: 

 zakłócenia porządku publicznego (manifestacje, blokady dróg, 

przejść granicznych, urzędów itp.); 

 działań terrorystycznych; 

 zagrożenia bezpieczeństwa obywateli lub konstytucyjnego ustroju 

państwa; 

 zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, czyli zagrożenia 

wojną (szczególna sytuacja kryzysowa); 

 katastrof naturalnych i awarii technicznych;  

 zagrożeń naturalnych: 

o silne wiatry, huragany; 

o gwałtowne opady atmosferyczne; 

o powodzie; 

o susze; 

o pożary. 

 zagrożeń cywilizacyjnych: 

o skażenia chemiczne, biologiczne, radiacyjne; 

o epidemie chorób ludzi, zwierząt i roślin; 

o przerwy w zasilaniu w energię, wodę, gaz; 

o zagrożenia komunikacyjne, zakłócenia w transporcie, w ruchu 

drogowym, kolejowym, powietrznym i telekomunikacji; 

                                                           
19 § 3 Tamże. 
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o zagrożenia budowlane; 

o demonstracje, zamieszki, niezadowolenie i problemy społeczne; 

o masową migrację do Polski; 

o terroryzm; 

o wojnę. 

 przyczyn nieznanych, niejasnych lub złożonych20. 

Biorąc pod uwagę charakter wymienionych w zarządzeniu zdarzeń 

kryzysowych warto dodać, że część z nich znajduje oparcie w obowiązujących 

aktach prawnych. Są to sytuacje na tyle poważne i złożone, że działania 

podejmowane podczas ich zaistnienia są podejmowane nie tylko przez 

podmioty policyjne. Niżej wymienione zdarzenia charakteryzują się 

następującymi cechami: 

 imprezy masowe o podwyższonym ryzyku – należy przez to 

rozumieć imprezę masową, w czasie której, zgodnie z informacją  

o przewidywanych zagrożeniach lub dotychczasowymi 

doświadczeniami dotyczącymi zachowania osób uczestniczących, 

istnieje obawa wystąpienia aktów przemocy lub agresji21. 

Organizacja i przeprowadzanie imprez masowych wiążą się  

z możliwością wystąpienia naruszeń porządku publicznego, wynikać 

one mogą z różnych przyczyn, takich jak: spotkanie się 

antagonistycznych grup kibiców, znajdowanie się uczestników 

imprezy pod wpływem alkoholu lub innego podobnie działającego 

środka, zła organizacja zabezpieczenia imprezy, jak również 

działanie z niskich pobudek (dewastowanie i niszczenie urządzeń bez 

wyraźnego powodu). Organizacja zabezpieczenia imprezy masowej 

wiąże się z zaangażowaniem w te działania różnych sił policyjnych. 

Są to zarówno policjanci prewencji, ruchu drogowego, jak i policjanci 

na co dzień pracujący w wydziałach kryminalnych22. 

 zgromadzenia, w związku z organizacją których, na podstawie 

analizy zagrożeń, może dojść do zagrożenia życia i zdrowia ludzi lub 

mienia, a także dla bezpieczeństwa i porządku publicznego – 

zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni 

dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu  

w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia 

                                                           
20 M. Batóg, I. Charko, K. Nowicki, Zadania Policji w sytuacjach kryzysowych, Słupsk 2012, s. 7. 
21 Art. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (UBezpIM),  
(Dz. U. 2009 Nr 62 poz. 504 z późn. zm.).  
22 Z. Małodobry, Zadania Policji w zabezpieczaniu imprez masowych, [online], [dostęp: 17.06.2016], 
http://katowice.szkolapolicji.gov.pl/publikacje/publikacje-2010/?aid=6742&sa=1, Katowice 2010,  
s. 27.  
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stanowiska w sprawach publicznych. Zgromadzeniem 

spontanicznym jest zgromadzenie, które odbywa się w związku  

z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego 

przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego 

odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne  

z punktu widzenia debaty publicznej23. Podczas trwania 

zgromadzenia mogą wystąpić podobne zagrożenia jak w przypadku 

imprezy masowej, przy czym czynnikami charakterystycznymi dla 

tego rodzaju spotkań jest brak ograniczenia przestrzennego 

zdarzenia, wrażliwość społeczna ze względu na często polityczny 

charakter oraz znaczne utrudnienia w ruchu drogowym, powodujące 

dodatkowe wyzwania dla działań policyjnych. Możliwymi 

zagrożeniami z punktu widzenia Policji są w takich wypadkach: 

paraliż w ruchu kolejowym o różnym zasięgu, zagrożenie 

bezpieczeństwa i porządku publicznego w rejonach prowadzonych 

akcji protestacyjnych spowodowane użyciem przez protestujących 

niebezpiecznych narzędzi, niebezpiecznych substancji chemicznych  

i materiałów łatwo palnych, zagrożenie obiektów lub urządzeń 

ważnych dla bezpieczeństwa lub obronności państwa lub obiektów 

gospodarki narodowej, zagrożenie dla środowiska w związku  

z zatrzymaniem transportów z materiałami niebezpiecznymi, łatwo 

psującymi się24. 

 blokady dróg oraz okupacje obiektów – w zależności od miejsca 

przeprowadzania blokady może mieć miejsce w ruchu kołowym bądź 

kolejowym, a okupacje budynków mogą być przeprowadzane  

w budynkach administracji, zakładach pracy lub innych obiektach 

użyteczności publicznej. Możliwymi zagrożeniami z punktu widzenia 

Policji są: paraliż w ruchu drogowym o różnym zasięgu (lokalnym, 

powiatowym, wojewódzkim, krajowym, międzynarodowym), 

naruszenie bezpieczeństwa i porządku publicznego w ruchu 

drogowym, stwarzanie niebezpiecznych sytuacji dla zdrowia, życia  

i mienia użytkowników dróg i osób uczestniczących w blokadzie, 

zagrożenie bezpieczeństwa i porządku publicznego w rejonach 

prowadzonych akcji protestacyjnych spowodowane użyciem przez 

protestujących niebezpiecznych narzędzi, niebezpiecznych 

                                                           
23 Art. 3 Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach, (UPoZ) (Dz. U. Poz. 1485).  
24 Zarządzenie Komendanta Głównego Policji nr 1429 z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie 
wprowadzenia w Policji procedur reagowania w sytuacjach kryzysowych, (Dz.U. KGP nr 3 z dnia 
28.01.2005 r.). 
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substancji chemicznych i materiałów łatwopalnych, zagrożenie dla 

zdrowia i życia policjantów25. 

 zorganizowane działania pościgowe – zespół przedsięwzięć 

organizacyjnych, taktycznych i materiałowo-technicznych 

podejmowanych w celu realizacji działań związanych  

z prowadzeniem pościgu krajowego lub pościgu transgranicznego, 

prowadzonych w formie akcji lub operacji policyjnej26. Policjanci 

podczas służby często podejmują pościg za sprawcą przestępstwa lub 

wykroczenia. Nie zawsze pościg taki kończy się zatrzymaniem 

sprawcy w miejscu podjętej interwencji. W ramach zorganizowanych 

działań pościgowych realizuje się działania blokadowe oraz 

zatrzymanie dynamiczne. Działania blokadowe mają na celu 

zatrzymanie osoby ściganej. Realizuje się je poprzez zorganizowanie 

posterunków blokadowych, zaporowych, kontroli ruchu drogowego, 

kamuflowanych i obserwacyjno-meldunkowych lub patroli, 

powiązanych w jeden system. W zależności od prowadzonego 

pościgu wystawia się zgodnie z aktualnymi potrzebami odpowiedni 

rodzaj blokady27. 

Osobną kategorią zdarzenia kryzysowego z perspektywy policyjnej jest 

zdarzenie o charakterze terrorystycznym. Może ono bowiem nakładać się 

na wszystkie poprzednie zdarzenia, powodując dodatkowe zagrożenie  

i komplikować działania na etapie reagowania i odbudowy. Może też zaistnieć  

w miejscu i czasie, dowolnie wybranym przez sprawców i wówczas 

powodować samodzielne zawiązanie się zorganizowanych działań policyjnych 

uzupełnianych przez inne właściwe służby. Zdarzenie o charakterze 

terrorystycznym jest podstawowym pojęciem wprowadzonym przez ustawę  

z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych.  Jest to 

sytuacja, co do której istnieje podejrzenie, że powstała na skutek przestępstwa  

o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy  

z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny28, lub zagrożenie zaistnienia takiego 

                                                           
25 Tamże. 
26 § 3 pkt 1 Zarządzenia nr 1355 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie 
metod  
i form organizowania i prowadzenia przez Policję pościgów i zorganizowanych działań pościgowych.  
27 A. Grygutis, P. Sobiech, A. Wilisowski, Prowadzenie działań pościgowych przez Policję, [online], 
[dostęp 17.06.2016], katowice.szkolapolicji.gov.pl/publikacje/publikacje-2009/?aid=3397&sa=1, 
Katowice 2009, s. 20-24.  
28 Zgodnie z art. 115 § 20 Kodeksu karnego, przestępstwem o charakterze terrorystycznym jest 
czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co najmniej  
5 lat, popełniony w celu: 
1) Poważnego zastraszenia wielu osób, 
2) Zmuszenia organu władzy publicznej Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa albo organu 
organizacji międzynarodowej do podjęcia lub zaniechania określonych czynności, 
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przestępstwa29. Znaczenie tego przepisu dla działań antyterrorystycznych jest 

kluczowe, ponieważ występowanie sytuacji, co do której istnieje podejrzenie, 

że  powstała na skutek przestępstwa o charakterze terrorystycznym, 

warunkuje podjęcie działań antyterrorystycznych i kontrterrorystycznych30. 

Konstrukcja zdarzenia o charakterze terrorystycznym odnosi się  

do strony formalnej wybranego przestępstwa, które może być zaliczone jako 

terrorystyczne, jeżeli jest zagrożone karą w górnej granicy co najmniej pięciu 

lat. Obecnie w polskich unormowaniach prawno-karnych znaleźć można wiele 

przestępstw spełniających ten warunek. Ustawodawca nie dookreśla zakresu 

obszarowego takich czynów, a jedynie wskazuje na potrzebę wystąpienia po 

stronie sprawcy (strona podmiotowa przestępstwa) celu – zamiaru 

terrorystycznego. Jest to element materialny konstrukcji przepisu, który  

ze względu na swoją naturę wymaga większej atencji organów ścigania na 

etapie procesowym. Udowodnienie bowiem celu działania po stronie sprawcy 

jest złożone i powoduje potrzebę zgromadzenia rzetelnego materiału 

dowodowego. Ten materialny element przestępstwa o charakterze 

terrorystycznym uwydatnia zasadność stwierdzenia, że terrorysta to sprawca, 

który dąży do osiągnięcia jakiegoś założonego celu głównego  

za pośrednictwem dokonywanych innych przestępstw – odpowiednio 

zagrożonych karą – czyli społecznie szkodliwych w stopniu wysokim (strategia 

pośrednia terroryzmu). Stąd też obciążenie sprawcy terrorystycznego większą 

odpowiedzialnością karną i zmniejszeniem możliwości ubiegania się  

o przedterminowe warunkowe zwolnienie z odbywania kary pozbawienia 

wolności31. 

Ze względu na charakter współczesnego terroryzmu trudno jest 

jednoznacznie określić wszystkie cechy potencjalnego zamachu 

terrorystycznego. Z pewnością zdarzenie takie charakteryzuje się wysoką 

dynamiką, stwarza poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego  

                                                           
3) Wywołania poważnych zakłóceń w ustroju lub gospodarce Rzeczypospolitej Polskiej, innego 
państwa lub organizacji międzynarodowej 
– a także groźba popełnienia takiego czynu. 
29 Art. 2 pkt. 7 Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych, (UAT). 
30 Według zapisów ustawy działania antyterrorystyczne są to działania organów administracji 
publicznej polegające na zapobieganiu zdarzeniom o charakterze terrorystycznym, przygotowaniu do 
przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych przedsięwzięć, reagowaniu w przypadku 
wystąpienia takich zdarzeń oraz usuwaniu ich skutków, w tym odtwarzaniu zasobów przeznaczonych do 
reagowania na nie. Zaś działania kontrterrorystyczne oznaczają działania wobec sprawców, osób 
przygotowujących lub pomagających w dokonaniu przestępstwa o charakterze terrorystycznym,  
o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. 
zm.2), prowadzone w celu wyeliminowania bezpośredniego zagrożenia życia, zdrowia lub wolności osób 
lub mienia przy wykorzystaniu specjalistycznych sił i środków oraz specjalistycznej taktyki działania. 
31 J. Stelmach, Działania antyterrorystyczne w kontekście identyfikacji znamion przestępstwa  
o charakterze terrorystycznym, [w:] W. Zubrzycki, K. Jałoszyński, A, Babiński (red.), Polska ustawa 
antyterrorystyczna – odpowiedź za zagrożenia współczesnym terroryzmem, Szczytno 2016, s. 460-461.  
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ze względu na operowanie przez sprawców nie tylko dużą liczbą ofiar, ale 

przede wszystkim strachem i postępującą po nim paniką. Metody stosowane 

wśród sprawców współczesnych zdarzeń to, obok zamachów bombowych, 

ataki z użyciem broni palnej i innych niebezpiecznych narzędzi. To również 

sytuacje zakładnicze lub groźby użycia broni niekonwencjonalnej. Możliwość 

operowania czasem przez sprawców powoduje dodatkowe zagrożenia  

w postaci potrzeby przygotowywania się do zamachów symultanicznych bądź 

sekwencyjnych. Całość aspektów związanych z potencjalnym zamachem 

terrorystycznym sprawia, że właściwe przygotowanie się do skutecznego 

przeciwdziałania zagrożeniu i minimalizacji jego skutków jest prawdziwym 

wyzwaniem nie tylko dla polskiej Policji. 

Inny katalog sytuacji kryzysowych jest wymieniany w Zarządzeniu  

nr 4 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 marca 2002 r.  w sprawie form 

i metod wykonywania negocjacji policyjnych. Dokument ten określa zakres  

i sposób wykonywania negocjacji policyjnych, podmioty właściwe do realizacji 

tych zadań oraz sytuacje, w których można prowadzić negocjacje policyjne. 

Pojęcie sytuacji kryzysowej zamieszczone w tym akcie prawnym odnosi się 

jedynie do szczególnej formy działań policyjnych, jakimi są negocjacje. Nie 

można zatem tego rodzaju zdarzeń interpretować na potrzeby prowadzenia 

innych działań policyjnych. Zgodnie z zapisami zarządzenia sytuacjami 

kryzysowymi są w szczególności zdarzenia związane z:  

 wzięciem i przetrzymywaniem zakładników;  

 zapowiedzią popełnienia samobójstwa;  

 groźbą użycia przez sprawcę broni lub niebezpiecznego narzędzia albo 

materiału w stosunku do osób i mienia32. 

Nie jest to katalog zamknięty, co powoduje, że w zależności  

od zaistniałych okoliczności i potrzeby użycia policyjnych negocjatorów, 

można ich użyć w innych, niż wymienione powyżej, okolicznościach. Takie 

sytuacje miały już miejsce i rozmowy były prowadzone na przykład podczas 

blokad budynków czy protestów o charakterze społecznym lub politycznym33. 

                                                           
32 §2 pkt 3 Zarządzenia nr 4 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie form  
i metod wykonywania negocjacji policyjnych (Dz. Urz. KGP nr 5 poz. 25). 
33 Zob. Interesującym podejściem do omawianej kwestii jest stanowisko Podsekretarza Stanu  
z Ministerstwa Spraw wewnętrznych z 31 lipca 2007 roku: „Szanowny Panie Marszałku! Nawiązując 
do pisma z dnia 10 lipca 2007 r. (sygn. SPS-024-3013/07) przekazującego zapytanie posła na Sejm RP 
pana Grzegorza Dolniaka w sprawie podstaw użycia policyjnych negocjatorów do rozmów ze 
strajkującymi pielęgniarkami, uprzejmie przedstawiam następujące informacje. Na wstępie wskazać 
należy, iż policyjni negocjatorzy prowadzili rozmowy ze strajkującymi pielęgniarkami zgodnie  
z zarządzeniem nr 4 komendanta głównego Policji z dnia 26 maja 2002 r. w sprawie form i metod 
wykonywania negocjacji policyjnych (Dz. Urz. KGP. z 2002 r. Nr 5, poz. 25). Zgodnie z § 2 ust. 3 ww. 
zarządzenia sytuacjami kryzysowymi są w szczególności zdarzenia związane z: wzięciem  
i przetrzymywaniem zakładników, zapowiedzią popełnienia samobójstwa, groźbą użycia przez 
sprawcę broni lub niebezpiecznego narzędzia albo materiału w stosunku do osób i mienia. Podkreślić 
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Zamieszczone powyżej przykłady definicji sytuacji czy zdarzeń 

kryzysowych pokazują, że nawet w ujęciu zadań policyjnych nie są to pojęcia 

jednoznaczne. Ze względu na brak możliwości wyczerpującego przewidzenia 

wszelkich zagrożeń dla bezpieczeństwa, niemożliwe jest również zamknięcie 

kategoryczne scenariuszy potencjalnych sytuacji kryzysowych. Ważnym jest 

natomiast, że zamieszczone w aktach normatywnych właściwych dla Policji 

definicje, dają tej formacji legitymację do podejmowania działań na rzecz 

bezpieczeństwa w jak najszerszym zakresie. 

1.3. Sytuacje kryzysowe w ujęciu zarządzania kryzysowego 

Zgodnie z art. 2 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 

kryzysowym34, zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji 

publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym,  

która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu  

do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, 

reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich 

skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej. 

Inne definicje wypracowane na gruncie teorii i praktyki zarządzania 

kryzysowego definiują je jako: 

 zespół przedsięwzięć organizacyjnych, logistycznych i finansowych, 

których celem jest zapobieganie powstawaniu sytuacji kryzysowych, 

zapewnienie sprawności struktur decyzyjnych na wszystkich 

szczeblach zarządzania, utrzymanie ciągłej gotowości sił i środków 

                                                           
należy, iż zapis ˝w szczególności˝ nie ogranicza wykorzystania negocjatorów tylko do wskazanych 
powyżej zdarzeń, lecz pozwala na prowadzenie rozmów również w innych sytuacjach, które wymagają 
użycia sił policyjnych (m.in. podczas protestów społecznych). Celem prowadzonych rozmów jest 
doprowadzenie do rozwiązania sytuacji bez użycia siły. Policyjni negocjatorzy szkoleni są w kierunku 
mediacji i rozwiązywania problemów, zakres ich wykorzystania nie ogranicza się tylko do wskazanych 
powyżej sytuacji.  Jednocześnie pragnę podkreślić, iż do zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 6 
kwietnia 1990 r. o Policji (t.j.: Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.) do podstawowych zadań 
Policji należy m.in. „ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w 
miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, w ruchu 
drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania˝. Niezależnie od powyższego 
pragnę zaznaczyć, iż negocjatorzy policyjni nie rozstrzygają, czy dane zachowanie należy uznać za 
przestępstwo, wykroczenie czy czyn dozwolony. Z wyrazami szacunku, Podsekretarz stanu, Jarosław 
Brysiewic Warszawa, dnia 31 lipca 2007 r.”, jest to odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych i Administracji - z upoważnienia ministra -na zapytanie nr 3013, w sprawie 
podstaw użycia policyjnych negocjatorów do rozmów ze strajkującymi pielęgniarkami [online], 
[dostęp 17.06.2016], 
 http://orka2.sejm.gov.pl/IZ5.nsf/main/2AE23573.  
34 Zob. Art. 2 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (UoZK),  (Dz. U. 2007 Nr 89 
poz. 590 z późn. zm.). 
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do podjęcia działań, sprawne reagowanie oraz likwidację skutków 

zaistniałej sytuacji35; 

 reagowanie na nadciągający lub trwający kryzys i usuwanie jego 

skutków w cyklu zdarzeń i czynności, od przewidywania  

i planowania antykryzysowego wraz z reagowaniem na codzienne 

zdarzenia, aż po zakończenie odbudowy ze zniszczeń 

(przygotowanie, reagowanie i odbudowa)36; 

 jest to proces planowania i podejmowania działań mających na celu 

redukcję ryzyka powstania sytuacji kryzysowej lub kryzysu, 

przejęcie kontroli nad kryzysem i powrót do stanu sprzed kryzysu37. 

Zarządzanie kryzysowe jest zaplanowanym działaniem organów 

administracji publicznej, a więc jest elementem kierowania i koordynacji 

wszelkich działań podejmowanych przez różnorodne podmioty w czasie 

zaistnienia sytuacji kryzysowej. W związku z tym, że działania policyjne 

odgrywają kluczową rolę w neutralizacji wielu zagrożeń dla bezpieczeństwa  

i porządku publicznego, również ta instytucja będzie wykonywała szereg zadań 

w ramach systemu zarządzania kryzysowego na poziomie wykonawczym. 

Wartym podkreślenia jest natomiast fakt, że dopóki działania policyjne będą 

wystarczające do opanowania sytuacji kryzysowej (w rozumieniu działań 

policyjnych), nie będą funkcjonowały inicjowane procedury i narzędzia 

właściwe dla systemu zarządzania kryzysowego. Jednak gdy specyfika 

zagrożenia, jego natężenie lub czas trwania (wszystkie te elementy wiążą się 

bezpośrednio ze skalą potencjalnych skutków) będą wymagały zapewnienia 

dodatkowych sił i środków oraz skoordynowania inicjatyw podejmowanych 

przez różne podmioty bezpieczeństwa, wówczas wdrożone zostaną 

mechanizmy właściwe i przygotowane w ramach systemu zarządzania 

kryzysowego. W takim wypadku działania policyjne będą jedną  

z wielu aktywności podporządkowanych i koordynowanych przez organy 

zarządzania kryzysowego. 

Pomimo tego, że zarządzanie kryzysowe jest procesem ciągłym, nie jest 

jednoetapowe. W procesie zarządzania kryzysowego wyróżnia się 

następujące etapy: 

 zapobieganie (ma na celu niedopuszczenie do powstania zagrożenia 

lub do ograniczenia jego skutków poprzez: rozpoznanie, wykrywanie 

                                                           
35 D. Ladlak, T. Pilch (red.), Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, Warszawa 1999, 
s. 22. 
36 J. Pawłowski, Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Wyd. AON, Warszawa 2002, 
s. 166. 
37 R. Grocki, Zarządzanie kryzysowe – dobre praktyki, Warszawa 2012, s. 41.  
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i analizowanie zagrożeń, monitorowanie i ocenę wskaźników ryzyka,  

obniżanie prawdopodobieństwa powstania zagrożeń); 

 przygotowanie (ma na celu przygotowanie zarządzania kryzysowego 

na wszystkie możliwe do przewidzenia sytuacje kryzysowe poprzez: 

wypracowanie szczegółowych planów i procedur zarządzania 

kryzysowego, określanie potrzeb i wymogów koniecznych  

do rozwiązywania kryzysów, ustalanie i przygotowanie sił i środków 

niezbędnych do rozwiązywania kryzysów, uodpornienie 

infrastruktury, obiektów i osób na możliwe zagrożenia); 

 reagowanie (ma na celu opanowanie kryzysu poprzez: 

wprowadzenia skutecznego systemu ostrzegania i alarmowania, 

działania ratownicze, neutralizujące lub naprawcze); 

 odbudowa (ma na celu doprowadzenie systemu do stanu stabilności  

w możliwie najkrótszym czasie poprzez: odbudowę zniszczeń 

infrastruktury i obiektów, udzielanie wsparcia osobom 

poszkodowanym, przywrócenie warunków bytowania ludności,  

jak również wzmocnienie obiektów, infrastruktury i podmiotów 

poszkodowanych w aspekcie kolejnych, podobnych zdarzeń)38. 

Tworzą one cykl zamknięty, przy czym dwa pierwsze są realizowane 

równocześnie (zapobieganie i przygotowanie), a etap odbudowy bardzo często 

rozpoczyna się już pod koniec fazy reagowania. 

Rozpatrując podstawowe definicje odnoszące się do systemu 

zarządzania kryzysowego należy wyjaśnić różnice pomiędzy pojęciami sytuacji 

nadzwyczajnej, sytuacji kryzysowej, kryzysu oraz zdarzenia o charakterze 

terrorystycznym. Wszystkie te stany są ze sobą powiązane  

i implikują określone działania administracji publicznej w ramach 

przeciwdziałania zagrożeniom i minimalizacji ich skutków. 

Zdarzenie nadzwyczajne według Z. Zamiara jest to „trudny do 

przewidzenia i przestrzennie ograniczony wypadek, (…) wywołany przez 

wpływ klęski żywiołowej, awarii technicznej lub technologicznej, uszkodzenia 

funkcjonowania lub też celowe działanie człowieka, które wywołało 

naruszenie stabilności systemu lub przebiegających zdarzeń i czynności, 

zagraża życiu i zdrowiu ludzi, dobrom materialnym i kulturalnym lub 

środowisku naturalnemu”39.  

Do porównywania i określenia kluczowych cech sytuacji 

nadzwyczajnych służą poniżej wymienione parametry: 

 

                                                           
38 Zob. Z. Zamiar, L. Wełyczko, Zarządzanie kryzysowe, s. 135-136, por. R. Grocki, dz. cyt., s. 43-44. 
39 Z. Zamiar, L. Wełyczko, dz. cyt., Wrocław 2013, s. 37. 
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 skutek powstania sytuacji nadzwyczajnej: 

o powoduje straty, szkody, ograniczenia i zagrożenie życia ludzi  

i zasobów materialnych; 

o inicjuje aktywności mające na celu ochronę i minimalizację 

skutków zdarzeń nadzwyczajnych (zarządzanie kryzysowe, 

działania ratownicze, działanie systemu ratowniczo-gaśniczego, 

reżimy stanów nadzwyczajnych). 

 przyczyna powstania sytuacji nadzwyczajnej: 

o jej identyfikacja umożliwia minimalizację negatywnych skutków  

i wprowadzenie środków zapobiegających; 

o jej kompleksowe rozpoznanie i ocena pozwoli na wprowadzenie  

w przyszłości rozwiązań mających na celu niedopuszczenie do 

podobnych zdarzeń. 

 czas powstawania skutków zdarzenia (w aspekcie rozwijania się 

nasilenia negatywnego oddziaływania sytuacji nadzwyczajnej): 

o nagły; 

o stopniowy. 

 długość trwania zdarzenia nadzwyczajnego: 

o jest parametrem zależnym od czasu oddziaływania negatywnych 

skutków zdarzenia, brak jest obecnie jednoznacznych  

i uniwersalnych podziałów, a przyjmuje się powszechnie 

podziały w zależności od konkretnych przykładów sytuacji 

kryzysowej): 

o pod względem tego czynnika sytuacje nadzwyczajne dzielą się na: 

 krótkotrwałe; 

 średniotrwałe; 

 długotrwałe. 

 przestrzeń, którą obejmuje sytuacja kryzysowa: 

o w zależności od terenu/obszaru, na który oddziałują skutki 

sytuacji nadzwyczajnej; 

o pod względem tego czynnika sytuacje nadzwyczajne dzielą się na: 

 punktowe; 

 lokalne; 

 krajowe; 

 międzynarodowe; 

 globalne. 

 intensywność zdarzenia nadzwyczajnego to siła z jaką oddziałuje 

zdarzenie (wartość negatywnych skutków); 
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 ryzyko powstania sytuacji nadzwyczajnej to stopień 

niebezpieczeństwa i destrukcyjnego potencjału zagrażającego 

istnieniu konkretnego systemu40. 

W zależności od wartości, jakie przyjmują poszczególne czynniki, 

zdarzenie nadzwyczajne może stanowić różnej siły zagrożenie dla 

bezpieczeństwa i powodować konieczność wprowadzania określonych 

rozwiązań minimalizujących potencjalne straty. Może to być krótkotrwałe 

zdarzenie punktowe, które będzie oddziaływać na jedynie wybranym obszarze 

lokalnym i do jego neutralizacji wystarczające będą etatowe siły  

i środki pozostające w dyspozycji właściwej służby ratowniczej. Można 

również zdarzenie nadzwyczajne  utożsamić ze zdarzeniem kryzysowym  

w rozumieniu przepisów policyjnych (jeżeli będą to zdarzenia z katalogu 

właściwych dla tej służby). Wówczas ta służba jest w stanie przy użyciu 

etatowych sił i środków minimalizować skutki takiego zdarzenia i przywrócić 

stan sprzed wystąpienia zdarzenia. Zdarzenie nadzwyczajne może również 

powodować poważne konsekwencje w obszarze zagrożenia życia, zdrowia  

i mienia. Wtedy, gdy efekty zdarzenia obejmują znaczny obszar lub trwają 

dłuższy czasu, powodując realne trudności w reagowaniu, etatowe siły  

i środki mogą okazać się niewystarczające i do minimalizacji skutków 

zdarzenia trzeba będzie użyć dodatkowych zasobów. Niezbędna będzie 

również koordynacja aktywności wielu podmiotów bezpieczeństwa  

i wprowadzanie rozwiązań nadzwyczajnych, często zawczasu 

przygotowanych. W takim wypadku zdarzenie nadzwyczajne będzie swoistą 

sytuacją kryzysową, którą R. Grocki definiuję jako sytuację, w której w wyniku 

zaistniałego zdarzenia i jej potencjalnych skutków, istnieje zagrożenie dla życia 

i mienia obywateli, ich praw i swobód oraz zagrożone są podstawowe wartości, 

interesy, cele instytucji i grup społecznych – przez dłuższy okres na znacznym 

obszarze, a posiadane siły i środki nie zapewniają skutecznego działania41. 

Według ustawy o zarządzaniu kryzysowym przez pojęcie sytuacji 

kryzysowej należy rozumieć sytuację wpływającą negatywnie na poziom 

bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, 

wywołującą znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów 

administracji publicznej ze względu na nieadekwatność posiadanych sił  

i środków42. Ta definicja powołana na potrzeby wykonywania zadań  

w ramach systemu zarządzania kryzysowego uwypukla kilka podstawowych 

cech sytuacji kryzysowej. Po pierwsze jest to zjawisko zagrażające 

bezpieczeństwu ludzi w stopniu znacznym. Ustawodawca wprawdzie nie 
                                                           
40 Tamże, s. 37-38. 
41 R. Grocki, dz. cyt., s. 18. 
42 Art. 3 pkt. 1 UoZK. 
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zamieszcza wyjaśnienia wartości nasilenia tego czynnika, jednak stosując 

wykładnię logiczną można identyfikować znaczne rozmiary skutków jako 

wartości wykraczające poza normalne konsekwencje zdarzeń losowych 

występujących na danym terenie. Te ilości w wartości znacznej nie są jednak 

wystarczające w rozumieniu przepisów ustawy. Bowiem sytuacja kryzysowa 

ma być związana przede wszystkim ze znacznym ograniczeniem w działaniu 

właściwych organów administracji publicznej. Ta nieadekwatność jest 

rozumiana jako brak w dyspozycji organu adekwatnych do skali zagrożenia sił 

i środków. Taki stan wyzwala potrzebę uzupełniania tych braków poprzez 

dodatkowe rozwiązania, które są właściwe na przykład dla systemu 

zarządzania kryzysowego. 

W ramach sytuacji kryzysowej można wyróżnić jeszcze dodatkowe 

stany, które są efektem oddziaływania skutków określonego zagrożenia  

w czasie. W zależności od tego, z jaką siłą ono uderza i w jakim stopniu 

powoduje to negatywne dla funkcjonowania podmiotu skutki, można mówić  

o następujących fazach czy okresach sytuacji kryzysowej: 

 faza spokoju – zawiera w sobie pojęcie stanu kryzysowego,  

w którym nie występuje znaczne zagrożenie dla życia i zdrowia 

mieszkańców i nie ma szczególnych zagrożeń dla celów wysokiego 

priorytetu, z punktu widzenia działania struktur administracji. Stan 

ten charakteryzuje się już pewnymi przesłankami powstania sytuacji 

kryzysowej. Zasadniczym działaniem zarządzania kryzysowego w tej 

fazie jest rutynowy monitoring sytuacji  

i zbieranie informacji. 

 faza eskalacji – przedstawiona jest na wykresie poniżej jako typowa 

krzywa intensywności kryzysu, rozpoczyna się w punkcie 

wystąpienia zdarzenia, ale już z przesłankami sygnalizującymi 

możliwość powstania kryzysu. W zależności od charakteru 

ewentualnego kryzysu (militarnego, ekonomicznego, społecznego 

czy spowodowanego siłami natury) wzrost zagrożenia w czasie może 

spowodować konieczność uruchamiania sił i środków odpowiednich 

do charakteru zagrożenia. Ta faza sytuacji kryzysowej jest jednym  

z przejawów braku poczucia bezpieczeństwa i motywuje podjęcie 

odpowiednich działań. Faza ta charakteryzuje się stanem 

podwyższonego napięcia i niepewności. Wykrywanie narastania 

sytuacji kryzysowej oraz planowanie odpowiedniego reagowania są 

głównymi działaniami zarządzania kryzysowego, z działalnością 

skoncentrowaną na zbieraniu informacji w celu lepszego 

zrozumienia i określenia sytuacji: 
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o zgodnie z faktycznym stanem sytuacji; 

o w kategoriach przyczyn kryzysu; 

o w kategoriach możliwych strategii, które należałoby zastosować, 

aby usunąć lub zminimalizować zagrożenie. 

W miarę narastania stopnia zagrożenia, czy to w wyniku jego skali, 

czy nieskuteczności działań, krzywa może następnie narastać do 

momentu opisanego jako kryzys, a więc momentu maksymalnych 

działań. Nachylenie tej krzywej może być różne i im jest ono większe, 

tym większa jest intensywność działań. 

 kryzys – jako moment przełomu, kulminacyjny punkt sytuacji 

kryzysowej. Ten stan stanowi o powadze zagrożenia, które osiągnęło 

swój maksymalny poziom i powoduje gwałtowny wzrost zagrożenia 

dla bezpieczeństwa powyżej progu alarmowego, zbliżając się do 

poziomu krytycznego. 

 faza deeskalacji – intensywność sytuacji kryzysowej zaczyna maleć, 

co oznacza stopniowe opanowywanie sytuacji. Może to oznaczać  

np. wycofanie się ze stosowania siły, lub że zagrożenie dla 

priorytetowych celów zmniejsza się, co niekoniecznie oznacza,  

że sytuacja kryzysowa została zakończona lub też została rozwiązana 

w sposób pomyślny. Jest to stan narastającego przekonania,  

że najgorsze już minęło i istnieje możliwość osiągnięcia stabilnej 

sytuacji post kryzysowej. Krzywa opada do stosunkowo niskiego 

poziomu intensywności oznaczającego stan „nowej stabilizacji” 

(początek etapu odbudowy), której stan intensywności może być 

niższy bądź wyższy od stanu początkowego, ale jest już stanem 

stosunkowo bezpiecznym i stabilnym. Bardzo często intensywność 

kryzysu powiązana z tym nowym status quo, będzie wyższa niż ta 

powiązana z początkowym stanem „spokoju”. „Nowa stabilizacja” 

oznacza usunięcie, zaniknięcie albo „uśpienie” zagrożenia dla życia  

i zdrowia mieszkańców lub innych priorytetowych celów. Główne 

działania zarządzania kryzysowego odnoszą się do działań 

nakierowanych na uzyskanie stabilnej sytuacji. Jest sprawą 

oczywistą, że „stronami” kryzysu nie zawsze muszą być osoby 

fizyczne, prawne, lecz naszym „przeciwnikiem” może być natura  

(np. powodzie, huragany) lub inne zjawisko, związane  

z działalnością człowieka czy rozwojem cywilizacyjnym (np. awarie 

urządzeń technicznych). 
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Rys. 2. Fazy sytuacji kryzysowej. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: R. Grocki, Zarządzanie kryzysowe – dobre 

praktyki, Warszawa 2012, s. 18. 

Każda sytuacja kryzysowa jest inna, posiadając swoje cechy,  

których identyfikacja pozwala na bardziej skuteczną minimalizację 

potencjalnych skutków. Do najważniejszych z nich zaliczyć można43: 

 odległość w czasie (nagłość) – jest to czas do nadejścia zdarzenia 

kryzysowego. Jego określenie może zwiększyć skuteczność działań na 

etapie reagowania, ponieważ czas do nadejścia realnego zagrożenia 

może zostać skutecznie wykorzystany na przygotowanie się do walki  

z nadchodzącym kryzysem lub na działania mające na celu minimalizację 

skutków (ostrzeganie, alarmowanie, ewakuacja, zabezpieczenie 

obiektów). W niektórych przypadkach brak jest możliwości 

przewidzenia nadchodzącego zagrożenia i wówczas brak jest czasu na 

wykonanie czynności przygotowawczych, a minimalizacja skutków 

odbywa się na podstawie już zawczasu przygotowanych procedur,  

z wykorzystaniem dostępnych sił i środków. Najbardziej obciążającym 

w takich wypadkach jest brak możliwości zaalarmowania i ewakuacji 

                                                           
43 Zob. R. Grocki, dz. cyt., s. 19-38.  
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ludzi oraz zwierząt z zaatakowanego terenu, co może znacznie 

zwiększyć liczbę poszkodowanych; 

 skala zagrożenia44 (straty) – skala zagrożenia zależy od rodzaju 

zdarzenia, intensywności, czasu trwania i skutków. Na skutki zdarzenia, 

istotny wpływ mają: rodzaj zdarzenia (hazard), podatność 

(vulnerability) i narażenie (exposure); 

 waga zagrożenia – można ocenić na podstawie reguły ujętej  

w kategoriach: rozmiaru i natychmiastowości zagrożenia. Waga 

zagrożenia jest pochodną dwóch wielkości: skali (strat) zagrożenia oraz 

czasu, jaki upłynie od momentu sygnału o możliwości wystąpienia 

zdarzenia, do jego wystąpienia; 

 prawdopodobieństwo – jest to czynnik wchodzący w zakres 

wykonywanej analizy ryzyka jak pochodna ujęcia historycznego oraz 

faktycznego ryzyka wystąpienia określonego zagrożenia na danym 

terenie w określonym czasie;  

 czas trwania – jest kluczowym czynnikiem mówiącym również o skali 

zagrożenia. Czas oddziaływania jest zatem cechą istotną z perspektywy 

oceny skali możliwych strat. Dłużej trwające zdarzenia generują również 

więcej sił i środków niezbędnych do minimalizacji skutków, powodując 

ponoszenie dodatkowych kosztów; 

 obszar – ujmowany w kategoriach terenu lub, tak jak w przypadku 

kryzysów politycznych czy społecznych, może oznaczać zagrożenie dla 

określonej populacji. Charakterystycznym dla sytuacji kryzysowej jest 

znaczny obszar oddziaływania – przynajmniej o charakterze lokalnym. 

Zdarzenia punktowe rzadko będą generowały znaczne ograniczenia  

w funkcjonowaniu organów administracji publicznej45; 

 możliwości reagowania – jest to czynnik mówiący o możliwości 

zapobiegania wybranej sytuacji kryzysowej lub minimalizacji jej 

skutków. Jest zależny od charakteru zagrożenia i od możliwości 

podmiotu w kategorii podejmowania działania neutralizujących. 

                                                           
44 Zagrożenie, według R. Grockiego, to potencjalnie katastrofalne fizyczne zdarzenie, zjawisko albo 
ludzka działalność, która może powodować utratę życia albo zdrowia, zniszczenie majątku, społeczne  
i gospodarcze zakłócenie albo degradację środowiska. Zagrożenia mogą obejmować skutki wtórne, które 
mogą dodatkowo stanowić zagrożenie w przyszłości. Mogą mieć różne pochodzenie: naturalne 
(geologiczne, hydro-meteorologiczne i biologiczne) lub spowodowane przez ludzką działalność 
(degradacja środowiska, zagrożenia techniczne). Zagrożenia w zależności od pochodzenia i skutków 
mogą być pojedyncze, sekwencyjne albo łączne. Każde zagrożenie jest charakteryzowane przez jego 
lokalizację, intensywność, częstotliwość i prawdopodobieństwo. 
45 Zdarzeniem punktowym mogącym stać się sytuacją kryzysową w rozumieniu ustawy o zarządzaniu 
kryzysowym może być sytuacja zakładnicza o charakterze terrorystycznym. Rozciągająca się w czasie 
może stanowić źródło poważnego kryzysu w aspekcie politycznym i społecznym oraz powodować 
potrzebę zaangażowania znacznych sił i środków do jej neutralizacji.  
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W zależności od występowania poszczególnych czynników  

w odniesieniu do konkretnej sytuacji kryzysowej można przyjąć różne stopnie 

powagi pojawiającego się kryzysu. Za każdym jednak razem, aby mówić  

o sytuacji kryzysowej w rozumieniu zarządzania kryzysowego musi nastąpić 

skutek w postaci ograniczenia standardowego funkcjonowania społeczeństwa 

i organów administracji publicznej oraz siły i środki pozostające w dyspozycji 

organów muszą okazać się nieadekwatne do skali zagrożenia. 

Jak widać z zaprezentowanych analiz, zagadnienia związane z naturą  

i cechami sytuacji kryzysowej mają bezpośredni wpływ na rodzaj oraz zakres 

podejmowanych działań zaradczych prowadzonych przez organy 

administracji publicznej. W zależności od nasilenia czynników destrukcyjnych 

związanych z wybraną sytuacją kryzysową państwo może wprowadzać 

określone rozwiązania, które w założeniu mają służyć minimalizacji skutków 

negatywnych zdarzeń i doprowadzić do powrotu do stanu sprzed kryzysu.  

Te działania mogą rozpoczynać się od aktywności ograniczonych do zakresu 

odpowiedzialności jednego podmiotu bezpieczeństwa (na przykład Policji),  

a kończyć się zorganizowanymi działaniami podejmowanymi przez wiele 

instytucji bezpieczeństwa narodowego, dla których elementem 

koordynującym i wspomagającym może być system zarządzania kryzysowego 

lub reżimy stanów nadzwyczajnych. 
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2. ORGANIZACJA DZIAŁAŃ POLICYJNYCH I DOWODZENIE  

W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH 

2.1. Dowodzenie i formy działań policyjnych 

Działania policyjne w sytuacjach kryzysowych charakteryzują się 

wieloma czynnikami stanowiącymi o potrzebie podejmowania aktywności 

przez znaczną liczbę funkcjonariuszy, z wykorzystaniem zróżnicowanego 

sprzętu, stosując rozmaite techniki i taktyki reagowania na zaistniałe 

incydenty zagrażające bezpieczeństwu bądź porządkowi publicznemu. 

Podczas tychże czynności policjanci muszą przede wszystkim kierować się 

potrzebą ochrony życia i zdrowia ludzkiego, co stanowi jednocześnie jedno  

z podstawowych i zarazem naczelnych zadań dla formacji. W związku  

z powyższym, istnieje realna potrzeba organizowania takich działań w sposób 

skoordynowany i zapewniający tym samym maksymalne wykorzystanie 

posiadanych zasobów osobowych i materiałowych. Do tego celu 

wykorzystywana jest w Policji, podobnie jak w wojsku, instytucja dowodzenia. 

Jako jedna z form kierowania, ma za zadanie zapewnienie realizacji stawianego 

przed organizacją celu. Ze względu na specyfikę struktury, jaką jest Policja,  

a szczególnie jej hierarchiczny charakter, dowodzenie jest najwłaściwszą 

formą kierowania, którą można zastosować w przypadku podejmowania 

działań na miejscu wybranego incydentu kryzysowego w rozumieniu 

przepisów policyjnych. Ważnym argumentem za wykorzystaniem właśnie tej 

formy jest również występowanie przeciwnika. Jest  on wprawdzie inaczej 

definiowany niż w działaniach wojennych, ale jest to z reguły sprawca  

lub grupa sprawców sytuacji kryzysowej, wobec których są podejmowane 

działania neutralizujące. Celem bowiem dowodzenia jest dominowanie nad 

przeciwnikiem, narzucenie mu woli i doprowadzenie do jego zniszczenia46. 

Oczywiście w działaniach policyjnych nie można mówić o niszczeniu 

przeciwnika, jednak są to czynności ukierunkowane na zatrzymanie sprawcy 

zgodnie z obowiązującym prawem, kierując się zasadą zachowania życia  

i zdrowia ludzkiego jako wartości konstytucyjnie chronionej i do której obrony 

formacja została powołana. Nie zmienia to jednak faktu, że badając teorię 

dowodzenia w działaniach policyjnych można i należy posługiwać się 

dorobkiem naukowym wypracowanym przez teoretyków  

i praktyków sztuki wojennej. Wiele bowiem zasad i teorii wprowadzonych na 

pożytek pola walki jest uniwersalnych i można je z powodzeniem zastosować 

do interwencji wobec sprawców czynów zabronionych wywołujących sytuacje 

kryzysowe. 

                                                           
46 J. Kozioł, Decyzje w dowodzeniu, Warszawa 1998, s. 11. 
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Dowodzenie, będące specyficzną odmianą kierowania, jest w swej treści 

procesem informacyjnym, który łączy zwykle takie funkcje organu kierującego, 

jak: uzyskanie niezbędnej informacji wyjściowej o kierowanym obiekcie  

i otaczającym go środowisku, powzięcie decyzji i zaplanowanie działań, 

postawienie zadań obiektowi kierowanemu i czuwanie nad sprawną ich 

realizacją47. 

Dowodzenie jest postrzegane jako:  

 władza – czyli prawo do wydawania rozkazów oraz ponoszenie za nie 

pełnej odpowiedzialności. Władza może być (w zależności od sytuacji) 

zróżnicowana;  

 proces sprawowania dowodzenia – w którym dowódca wspomagany 

przez swój sztab realizuje czynności związane z planowaniem, 

organizowaniem, koordynacją działań i kierowaniem działaniami 

podległych sobie sił 48. 

Normatywy wojskowe definiują dowodzenie jako proces decyzyjno-

informacyjny, poprzez który dowódca narzuca swoją wolę i zamiary 

podwładnym oraz w ramach którego wspomagany przez swój sztab planuje, 

organizuje, koordynuje i ukierunkowuje działania podległych mu wojsk przez 

użycie standardowych procedur działania i wszelkich dostępnych środków 

przekazywania informacji49. 

Dowodzenie odbywa się głównie za pomocą rozkazów, czyli poleceń  

o najwyższym stopniu kategoryczności i zobowiązania. Realizowane jest  

w warunkach dyscypliny zobowiązującej do najwyższego podporządkowania. 

Aby dowodzenie mogło prowadzić do realizacji stawianych przez 

przełożonych celów i zadań musi być zorganizowane w system, rozumiany jako 

pewna wyodrębniona całość, składająca się z elementów znajdujących się we 

wzajemnej relacji. Teoria dowodzenia posługuje się pojęciem systemu 

dowodzenia, przez który rozumie się zespół elementów zorganizowanych  

w postaci organów dowodzenia, środków dowodzenia oraz procesu 

informacyjno-decyzyjnego sprzężonego relacjami dowodzenia z całą 

infrastrukturą zabezpieczenia bojowego i logistycznego, współpracujących  

ze sobą według przyjętych i uzgodnionych wcześniej zasad i wymagań50. 

 

 

                                                           
47 W. Kulma, Dowodzenie taktyczne [w:] Z. Ścibiorek (red.), Działania taktyczne wojsk lądowych, 

Warszawa 1995, s. 197.  
48 J. Kręcikij, J. Wołejszo (red.), Podstawy dowodzenia, Warszawa 2007, s. 16. 
49 Planowanie działań na szczeblu taktycznym w wojskach lądowych, DD/3.2.5, DWląd. Warszawa 2006, 
s. 8. 
50 J. Michniak, System dowodzenia, [w:] J. Kręcikij, J. Wołejszo (red.), Podstawy dowodzenia, dz. cyt., 
Warszawa 2007, s. 86. 
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System dowodzenia obejmuje trzy elementy: 

 organizację dowodzenia (ogólne zasady działania poszczególnych 

elementów systemu, struktura organizacyjno-funkcjonalna 

dowództw, relacje lub inaczej więzi zewnętrzne i wewnętrzne 

stanowiska dowodzenia, uprawnienia i odpowiedzialność 

dowództw, podziały dowództw na stanowiska dowodzenia); 

 środki dowodzenia (to zasoby techniczne i materiałowe wydzielone 

do wykorzystania w systemie dowodzenia, na które składają się: 

środki i urządzenia łączności, zautomatyzowane systemy 

dowodzenia, środki biurowe, środki transportu, środki  

techniczno-organizacyjne); 

 proces dowodzenia (proces informacyjno-decyzyjny realizowany  

w cyklach decyzyjnych przez dowództwa rozmieszczone w sieci 

stanowisk dowodzenia swojego szczebla organizacyjnego, polegający 

na cyklicznym zbieraniu informacji, a następnie ich przetwarzaniu  

w informacje decyzyjne, które w formie zadania doprowadza się do 

wykonawców)51. 

Na gruncie policyjnym dowodzenie, jako forma militarna kierowania,  

ma zastosowanie przede wszystkim w wypadkach działań zespołowych policji 

(oddziały zwarte, pododdziały antyterrorystyczne). Z reguły występuje  

w sytuacjach kryzysowych lub w trakcie ćwiczeń i treningów. 

Teoria dowodzenia w policji oparta jest na wzorcach zaczerpniętych  

z wojska. Oczywiście nie wszystkie elementy opisujące i charakteryzujące 

dowodzenie w siłach zbrojnych można zastosować w dowodzeniu policyjnym. 

Istnieje jednak wiele elementów spójnych. Policyjne prawa, reguły, zasady,  

a także zhierarchizowane struktury dowodzenia są bardzo zbieżne  

z wojskowymi. To właśnie pozwala na wykorzystanie wiedzy wojskowej 

zdobytej w walce w ciągu wieków w działaniach policyjnych. 

Oczywiście nie można bezwzględnie porównywać celów działania czy 

zadań dowódców wojskowych podczas realizacji działań militarnych  

z policyjnymi, gdyż ich charakter jest zupełnie inny. Jednakże pewne elementy, 

które prowadzą do sukcesu, do osiągnięcia postawionego wcześniej celu, są 

bardzo podobne, wręcz analogiczne.  

W działaniach policyjnych nie przykłada się dużej wagi do 

wykorzystania teorii samego dowodzenia52, bardziej bazuje się na przepisach, 

procedurach i algorytmach regulujących zadania, postępowanie czy obowiązki 

                                                           
51 Tamże, s. 87. 
52 Przykładem odmiennego podejścia jest praca naukowa dotycząca dowodzenia w Policji  
M. Stępińskiego: M. Stępiński, Teoretyczne i prawno-organizacyjne uwarunkowania decyzji dowódczych 
w Policji, Szczytno 2015. 
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przełożonych. Wykorzystujące teorię dowodzenia działania policyjne  

z pewnością będą skuteczniejsze przede wszystkim w trakcie akcji czy operacji 

policyjnych53. 

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 Zarządzenia nr 23 Komendanta Głównego 

Policji z dnia 24 września 2014 r. w sprawie metod i form przygotowania  

i realizacji działań Policji w związku ze zdarzeniami kryzysowymi, 

dowodzenie w Policji jest to ukierunkowana działalność dowódcy, 

realizowana w ramach działań policyjnych, zapewniająca wysoką zdolność sił 

i środków Policji do osiągnięcia celu tych działań oraz charakteryzująca się 

szczególnie sprawnym, jednoosobowym podejmowaniem decyzji  

i ponoszeniem za nie odpowiedzialności, precyzyjnym rozdziałem i kontrolą 

przebiegu czynności. 

Z przytoczonej definicji na uwagę zasługują dwa elementy. Po pierwsze 

cel dowodzenia jako instytucji mającej zapewnić jak najwyższą zdolność 

wydzielonych sił i środków policyjnych do realizacji celu założonego podczas 

podjętych działań. Po drugie charakter dowodzenia, które powinno odznaczać 

się jednoosobowym podejmowaniem decyzji wraz z pełnym zakresem 

ponoszonej odpowiedzialności54, dokładnym podziałem zadań oraz kontrolą  

w trakcie podejmowanych czynności. 

Definicje dowodzenia w doktrynie wojskowej i policyjnej są zbliżone. 

Cechą łączącą definicje dowodzenia w wojsku i w policji jest złożoność sytuacji, 

która – dla osiągnięcia założonych celów – wymaga współdziałania różnych 

rodzajów sił pod jednym kierownictwem. 

Podobieństwa są zauważalne ponadto m.in. w: 

 stosowaniu w wojsku i Policji praw, reguł, zasad, wymagań 

dowodzenia; 

 występowaniu zhierarchizowanych struktur dowodzenia; 

 występowaniu przeciwnika (oczywiście o innym charakterze); 

 potrzeba i wyeksponowanie planowania; 

 prowadzenie szkoleń i ćwiczeń w zakresie procesu dowodzenia. 

 

Różnice dotyczą: 

                                                           
53 J. Struniawski, Dowodzenie w trakcie operacji policyjnych w zakresie imprez masowych i zgromadzeń 
publicznych, Szczytno 2014, s. 107. 
54 Jednoosobowość dowodzenia - jest to fundamentalna zasada obowiązująca na wszystkich jego 
poziomach. Zapewnia spójność planowania i prowadzenia działań. Osiąga się ją poprzez nadanie 
jednemu dowódcy uprawnień do kierowania całym potencjałem bojowym i logistycznym 
przydzielonych sił. Zasada jednoosobowości dowodzenia realizowana jest przez dowódcę poprzez 
sprawowanie kontroli operacyjnej nad wszystkimi siłami na podległym obszarze działań. (Zob. 
Planowanie działań na szczeblu taktycznym w wojskach lądowych, DD/3.2.5, DWląd. Warszawa 2006, s. 
10). 
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 celu działań; 

 środków używanych do walki; 

 czasu prowadzenia działań; 

 typu struktur – w wojsku są one bardziej stałe, w policji – 

powoływane doraźnie do wykonywania konkretnych działań; 

 szybkości wydawania decyzji – w policji są one bardzo często 

podejmowane natychmiast, w wojsku najczęściej jest czas do 

zastanowienia się i przeanalizowania sytuacji; 

 skali operacji – mniejsza skala operacji policyjnych niż operacji 

wojskowych, działania policyjne realizowane na terenie kraju mają 

charakter lokalny i przybierają postać interwencji, akcji lub operacji 

policyjnej. Uczestniczące w takich operacjach siły policyjne są zatem 

mniej liczebne55. 

Dowodzenie w działaniach policyjnych jest realizowane w trzech fazach, 

w zależności od tego, czy są one podejmowane przed, w czasie, czy po 

wystąpieniu zdarzenia kryzysowego: 

 przygotowanie – przedsięwzięcia planistyczne określające sposób 

reakcji na zagrożenie oraz działania mające na celu zgromadzenie sił  

i środków niezbędnych do efektywnego reagowania; 

 reagowanie – zasadnicze zadania zmierzające do osiągniecia 

założonego celu. Do czynności umiejscowionych na tym etapie 

działania zaliczamy również działania wyprzedzające. Ważnym 

elementem prawidłowej realizacji działań jest odpowiednio 

zorganizowany nadzór i kontrola; 

 odbudowa – działania po zakończeniu operacji lub akcji zmierzające 

do przywrócenia stanu „normalnego” (pierwotnego). 

Dowodzenie w realizacjach policyjnych obejmuje teoretycznie trzy 

etapy, jednak ze względu na dynamiczny charakter niektórych sytuacji 

kryzysowych i ich nieoczekiwany przebieg, nie do wszystkiego rodzaju zdarzeń 

policjanci są w stanie się zawczasu przygotować. W takich wypadkach 

dowodzenie obejmuje przede wszystkim reagowanie i planowanie działań  

pod presją czasu z możliwością wykorzystania algorytmów i procedur 

przygotowanych na podobne scenariusze. 

Działania policyjne w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej 

mogą być prowadzone w czterech formach. Wykonywanie czynności  

w ramach wybranej formy działań policyjnych jest uzależnione przede 

wszystkim od skali (nasilenia) zagrożenia i jego charakteru. Do form tych 

należą: 
                                                           
55 Tamże, s. 108. 
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 interwencja – jest to niezwłoczne włączenie się policjanta lub 

policjantów w tok zdarzenia będącego przestępstwem, 

wykroczeniem, zagrożeniem lub innym faktem istotnym dla stanu 

porządku i bezpieczeństwa publicznego, zmierzające do ustalenia 

charakteru, rodzaju i okoliczności powstałego zdarzenia oraz 

przedsięwzięć ukierunkowanych na przywrócenie naruszonego 

porządku i bezpieczeństwa publicznego; 

 akcja policyjna jest to zespół przedsięwzięć organizacyjnych, 

taktycznych i materiałowo-technicznych podejmowanych w celu 

zapobieżenia lub likwidacji zdarzenia kryzysowego, a z jego rodzaju  

i towarzyszących okoliczności wynika, że nie jest możliwe podjęcie 

skutecznych działań przy użyciu lub wykorzystaniu sił i środków 

pozostających aktualnie w dyspozycji jednostki Policji właściwej 

terytorialnie dla miejsca zdarzenia kryzysowego; 

 operacja policyjna jest to zespół przedsięwzięć organizacyjnych, 

taktycznych i materiałowo-technicznych podejmowanych w celu 

zapobieżenia lub likwidacji zdarzenia kryzysowego, w przypadku 

gdy obejmuje ono swoim zasięgiem obszar więcej niż jednej komendy 

powiatowej lub wojewódzkiej Policji albo w sytuacji prowadzenia 

działań przedłużających się w czasie lub do prowadzenia których 

niezbędne jest wsparcie siłami oddziałów, pododdziałów prewencji 

Policji lub jednostek lub komórek antyterrorystycznych Policji spoza 

potencjału jednostki Policji właściwej terytorialnie dla miejsca 

zdarzenia kryzysowego komendy wojewódzkiej Policji; 

 zabezpieczenie prewencyjne jest to zespół przedsięwzięć 

organizacyjnych na poziomie interwencyjnym podejmowanych  

w celu niedopuszczenia do wystąpienia zdarzeń naruszających 

normy prawne w sytuacji, kiedy z analizy zagrożeń wynika, że ich 

wystąpienie jest możliwe bądź istnieje duże prawdopodobieństwo 

wystąpienia zdarzenia kryzysowego56. 

Działania policyjne są ujęte w powyższych formach po to, by zapewnić 

zgodnie z założeniem przełożonych jak najwyższą efektywność 

podejmowanych przez funkcjonariuszy czynności. Widać tutaj wyraźnie 

zasadę terytorialnego przyjmowania odpowiedzialności za występujące 

zdarzenia z możliwością udzielania wsparcia przez przełożonego. Pierwsze 

trzy formy działań policyjnych są uzależnione przede wszystkim od skali 

zagrożenia, które powinno się przekładać na możliwości reagowania przez 

określone siły policyjne (i tak w kolejności będzie to interwencja, akcja  

                                                           
56  § 2 ust.1 Zarządzenia nr 23 KGP. 
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i operacja policyjna). Do innego celu została powołana instytucja 

zabezpieczenia prewencyjnego. Wprowadzenie tego rodzaju działań 

policyjnych ma charakter prewencyjny i jego celem jest niedopuszczenie do 

zakłócenia bezpieczeństwa czy porządku publicznego, szczególnie w trakcie 

sytuacji, które są prognozowane jako ryzykowne (imprezy masowe  

o podwyższonym ryzyku, zgromadzenia czy protesty społeczne lub 

polityczne). 

Ze względu na różne poziomy wykonywania zadań przez policjantów  

w trakcie złożonych operacji, dowodzenie zostało podzielone na następujące 

formy: 

 dowodzenie pełne w operacji (akcji) – władza i odpowiedzialność 

za wydawanie poleceń i rozkazów wszystkim siłom/podwładnym 

przydzielonym do realizacji operacji (akcji). Dowodzenie takie 

obejmuje wszystkie aspekty działań policyjnych i administracyjnych  

w ramach prowadzonej operacji (akcji), zgodnie z uprawnieniami 

przekazanymi przez przełożonego zarządzającego operację (akcję). 

Wydzielając siły do podoperacji (odcinków) dowódca operacji (akcji) 

zachowuje nad nimi „pełne dowodzenie” lub „dowodzenie taktyczne” 

może być przekazane wyznaczonym zastępcom operacji (akcji), 

dowódcom podoperacji (odcinków); 

 dowodzenie na poziomie operacyjnym – władza  

i odpowiedzialność przyznana dowódcy podoperacji do: 

o wydawania poleceń i rozkazów wszystkim siłom/podwładnym 

własnym i przydzielonym do realizacji podoperacji; 

o rozwijania przydzielonych sił i środków do działań; 

o przydzielania sił i środków dowódcom odcinków i pododcinków 

oraz do zatrzymania sobie lub przekazania komuś innemu 

kontroli operacyjnej i/lub taktycznej, jeśli uzna to za niezbędne. 

Władza ta obejmuje również odpowiedzialność za administrację 

i logistykę na poziomie podoperacji. 

 dowodzenie na poziomie taktycznym – władza przyznana 

dowódcy do stawiania zadań siłom będącym pod jego dowództwem 

w celu wykonania zadań postawionych przez wyższe dowództwo57. 

Dla wypracowania najskuteczniejszych sposobów wykonania zadania  

w ramach działań policyjnych powinno się stosować w ramach procesu 

dowodzenia szereg zasad. Mają one ukierunkować aktywność dowódcy na jej 

najefektywniejszy wymiar i podporządkować uniwersalnym cechom, dającym 

gwarancję działania zgodnego z prawem i przyjętymi standardami  

                                                           
57 Tamże, część D – Inne pojęcia. 
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w strukturach Policji. Zasady dowodzenia są to opracowane teoretycznie 

(ustalone) i zweryfikowane w praktyce ogólne normy racjonalnego 

postepowania (twierdzenia, prawidłowości i reguły), które określają 

najrozsądniejsze sposoby działalności dowództw (dowódców, członków 

sztabu) podczas przygotowania i prowadzenia działań sił policyjnych  

w ramach operacji (akcji) policyjnych.  

Analiza wojskowej teorii i praktyki dowodzenia, specyfika działań 

operacji policyjnych związanych z prowadzeniem akcji i operacji policyjnych 

pozwalają wyróżnić najistotniejsze policyjne zasady dowodzenia58:  

 łączenia jednoosobowego dowodzenia z inicjatywą wykonawców; 

 ciągłości dowodzenia; 

 utrzymania bezpieczeństwa; 

 wykorzystania elementów wiedzy psychologicznej oraz zasad 

działań wykonawców; 

 przewagi; 

 praworządności; 

 wyboru najłagodniejszych środków oddziaływania; 

 współdziałania. 

Zasada łączenia jednoosobowego dowodzenia z inicjatywą 

wykonawców wiąże się ściśle z potrzebą zachowania jednoosobowej 

kompetencji do kierowania działaniami z ponoszeniem pełnej 

odpowiedzialności włącznie, przy delegowaniu pewnych uprawnień  

i możliwości decydowania do szczebli niższych, a nawet najniższych.  

Ze względu na dynamicznie zmieniające się środowisko, w którym operują 

policjanci, nie sposób jest zapewnić ciągłego i pełnego zakresu dowodzenia  

z zachowaniem szybkości w podejmowaniu decyzji i sprawności w jej 

przekazywaniu do niższych szczebli. W związku z tym, w działaniach 

policyjnych istnieje realna potrzeba delegacji wybranych uprawnień  

na poziomy najniższe celem umożliwienia wykonania zadania w sposób 

najefektywniejszy. Ważne jest przy tym, by wszyscy funkcjonariusze 

podejmujący różnorodne działania na różnych poziomach wykonawczych znali 

cel i priorytety w sposobach zakończenia incydentu, by nawet  

w przypadku konieczności podejmowania kluczowych decyzji pod presją czasu 

mogli kierować się ogólnym zakresem możliwości wykonania zadania. 

Przykładem takiego delegowania uprawnień jest procedura użycia broni  

i środków przymusu bezpośredniego przez policjantów. To każdy 

funkcjonariusz zawsze indywidualnie podejmuje decyzję w sprawie oddania 

                                                           
58 J. Struniawski, dz. cyt., s. 133. 
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strzału lub użycia czy wykorzystania środka przymusu bezpośredniego59 i on 

będzie odpowiadał za jego ewentualne nieprawidłowe użycie. Jednak podczas 

zorganizowanych działań policyjnych to również dowodzący ponosi 

odpowiedzialność za inicjatywy swoich podwładnych. Powinien zatem 

podczas delegowania uprawnień do posługiwania się wymienionymi 

narzędziami nakreślić policjantom zakres i naczelne zasady podczas 

podejmowania indywidualnych decyzji w sprawie użycia bądź wykorzystania 

broni palnej i środków przymusu bezpośredniego. 

Przekazanie kompetencji na niższe szczeble dowodzenia (dowódcom 

skierowanych do działań z innych jednostek organizacyjnych Policji) nie 

zwalnia dowódcy z obowiązku nadzoru i odpowiedzialności za całość operacji. 

Zapewnia się je przez dokładnie opracowany system dowodzenia  

i ścisłe egzekwowanie praw, obowiązków i odpowiedzialności wszystkich jego 

podmiotów. Szczególną rolę odgrywa tu zgranie i wysoka kultura sztabowa 

pracy członków sztabu, którzy powinni podporządkować swą działalność woli 

dowódcy i być propagatorami jego koncepcji podczas oddziaływania na 

poszczególne ogniwa dowodzonego systemu. 

Powierzenie odpowiednich pełnomocnictw władczych policjantom na 

różnych szczeblach dowodzenia pozwala na wcześniejsze kształtowanie  

u nich nawyków samodzielnego działania, zdobywania doświadczeń 

zawodowych oraz przekazywanie im coraz trudniejszych zadań, gdyż  

w przyszłości stanowić oni będą rezerwę kadrową. 

Stosowanie tej zasady uzależnione jest od rozmiaru operacji policyjnej, 

liczby uczestników, sił i środków skierowanych do jej zabezpieczenia oraz 

zaufania dowódcy do swoich podwładnych, ich doświadczenia i umiejętności. 

Dowódca w swej pracy musi koncentrować się na problemach 

najważniejszych, nie może zajmować się drobiazgami, informacjami 

drugorzędnymi, sprawami niemającymi wpływu na osiągnięcie głównego celu 

operacji, które niepotrzebnie zabierają cenny czas i absorbują umysł60. 

Ważne jest również, by ta swoista decentralizacja dowodzenia 

umożliwiająca pewną swobodę w wykonaniu zadania przez podwładnych 

spełniała dwa podstawowe warunki: 

 podwładny powinien zrozumieć zamiar przełożonego i podejmując 

samodzielną decyzję dotyczącą sposobu wykonania zadania 

kierować się nim; 

                                                           
59 Choć w działaniach zorganizowanych istnieją możliwości wydawania rozkazu do użycia broni lub 
środków przymusu bezpośredniego, jednak w wypadku nieprawidłowego ich zastosowania zawsze 
funkcjonariusz będzie podlegał postępowaniu wyjaśniającemu, a w przypadkach rażącego nadużycia 
lub niezgodności z prawem, może odpowiadać dyscyplinarnie lub karnie. 
60 J. Struniawski, dz. cyt., s. 134. 
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 przełożony musi znać na każdym etapie operacji sytuację w swoim 

obszarze odpowiedzialności61. 

Zasada ciągłości dowodzenia jest ściśle związana z żywotnością 

systemu dowodzenia. Traktować ją należy jako podstawowy warunek 

dowodzenia. Osiąga się to m.in. przez utrzymanie niezawodności i sprawności 

technicznych środków dowodzenia, odpowiednie zorganizowanie organów 

dowodzenia. W organizacyjnym aspekcie zapewnia się to głównie przez: 

 wyznaczenie przez dowódcę zastępcy; 

 trwałą i nieprzerwaną łączność; 

 zamienność funkcji w dowództwach; 

 informowanie wszystkich podwładnych o zamiarach przełożonego, 

aby w razie utraty łączności działali dalej zgodnie z jego decyzją; 

 tworzenie odpowiednich struktur, które będą zdolne do 

samodzielnego wykonywania zadań62. 

Kolejną normą w działaniach policyjnych jest zasada utrzymania 

bezpieczeństwa.  Jest ona rozumiana w ujęciu szerokim i obejmuje swoim 

oddziaływaniem zarówno uczestników, wobec których podejmowane są 

działania, osób postronnych, jak i policjantów biorących udział w tych 

działaniach. Bezpieczeństwo wszystkich uczestników zdarzenia jest naczelną 

dyrektywą dowódcy, wpływającą na wybór taktyki działania oraz rodzaj  

i zakres stosowania sił i środków. Świadome poczucie bezpieczeństwa wpływa 

na skuteczność działania funkcjonariuszy, rozwagę i dokładność realizacji 

założonych celów. Pamiętać należy, że dowódca działań jednoosobowo 

odpowiada za sposób wykonania zadania, a w szczególności za zapewnienie 

bezpieczeństwa w miejscu prowadzonych działań policyjnych. 

Dowódca działań policyjnych może realizować ten cel poprzez: 

 podkreślanie i uwypuklanie interweniującym policjantom potrzeby 

prowadzenia działań przy jak najniższym poziomie ryzyka dla 

uczestniczących w incydencie funkcjonariuszy, sprawców i osób 

postronnych; 

 odpowiednią izolację i zabezpieczenia miejsca zdarzenia – 

prowadzenia działań; 

 zabezpieczenie medyczne działań; 

 zorganizowanie systemu informowania i ewakuacji w przypadku 

zwiększonego zagrożenia dla życia lub zdrowia uczestników 

zdarzenia; 

                                                           
61 J. Kręcikij, J. Wołejszo, Podstawy dowodzenia, dz. cyt., s. 42.  
62 Zob. J. Posobiec, Organizacja dowodzenia w środowisku sieciocentrycznym, Warszawa 2008, s. 49-50. 
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 odpowiednie wyposażenie biorących udział w interwencji 

policjantów; 

 kierowanie do działań funkcjonariuszy odpowiednio 

przygotowanych i przeszkolonych – dających gwarancję wykonania 

zadania zgodnie z intencją przełożonego i zachowaniem warunków 

bezpieczeństwa; 

 niedopuszczenie do narastania stanu napięcia w miejscu zdarzenia 

poprzez działania policyjne. 

Zasada wykorzystania elementów wiedzy psychologicznej jest 

kluczowa dla kierujących działaniami. Wszyscy uczestnicy zdarzenia 

kryzysowego znajdują się w stanie pobudzenia emocjonalnego, niektórzy mogą 

reagować wysokim stopniem stresu, a u innych może przerodzić się to w kryzys 

emocjonalny. Stąd tak istotne jest monitorowanie sytuacji napięcia 

emocjonalnego wśród policjantów, sprawców i potencjalnych ludzi 

zgromadzonych i obserwujących zdarzenie. Kluczową rolę odgrywa tutaj 

wspomaganie się wiedzą i doświadczeniem profesjonalnych psychologów, 

którzy na każdym etapie zorganizowanych działań policyjnych powinni mieć 

możliwość prowadzenia obserwacji i przekazywania swoich sugestii 

dowodzącemu działaniami. 

Zasada praworządności to ścisłe i nieustanne przestrzeganie norm 

prawnych przez wszystkich policjantów biorących udział w działaniach. 

Wszelkie czynności, od organizowania do realizacji działań, powinny być 

analizowane i nadzorowane na każdym etapie ich przeprowadzania pod kątem 

przestrzegania obowiązującego prawa. Elementami, które podlegać powinny 

kontroli, są m.in.: plan działania dowódcy operacji, konkretne zarządzenia – 

decyzje poszczególnych dowódców, przebieg działań, treść szkolenia i odpraw 

itp. Skuteczny system kontroli wszystkich planowanych  

i przeprowadzanych działań polega na natychmiastowym reagowaniu na 

jakiekolwiek naruszenia praworządności.  

Z powyższą zasadą bezpośrednio związany jest wybór najłagodniejszych 

środków oddziaływania. Polega to na doborze odpowiedniej taktyki działania  

i użyciu środków przymusu bezpośredniego adekwatnych do danej sytuacji 

oraz gradacji intensywności ich stosowania. W pierwszej kolejności powinno 

stosować się środki oddziaływania propagandowego, psychologicznego. 

Przyjęte metody i środki muszą być skuteczne, lecz jednocześnie 

najłagodniejsze w danej sytuacji, a ich stosowanie nie powinno przekraczać 

przepisów prawnych.  

Zasada ta związana jest z: 
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 celowością – zarówno zastosowanie jakiegokolwiek środka 

przymusu (dopuszczonego prawem), jak też wybór konkretnego 

środka przymusu bezpośredniego muszą być uzależnione od 

okoliczności zdarzenia oraz zmierzać do określonego celu; 

 ostrzeżeniem – obowiązek wcześniejszego wezwania przez 

policjanta do zachowania się zgodnego z prawem, a następnie 

uprzedzenia o użyciu przymusu bezpośredniego, gdy wezwanie to 

okaże się bezskuteczne (element ten nie obowiązuje, gdy zachodzi 

konieczność natychmiastowego działania, tzn. jeżeli zwłoka 

groziłaby niebezpieczeństwem dla życia lub zdrowia ludzkiego,  

a w wypadku użycia środków innych niż broń, także dla mienia); 

 niezbędnością – stosowanie przymusu tylko w granicach 

niezbędnych do usunięcia zagrożeń, odstępuje się od użycia środków 

przymusu, gdy zagrożenie minęło (osoba podporządkowała się 

poleceniu) albo gdy użycie przymusu nie przyniosło (lub wiadomo, 

że nie przyniesie) pożądanego skutku; 

 minimalizacją skutków – obowiązek używania środków przymusu 

bezpośredniego wyłącznie w sposób wyrządzający możliwie 

najmniejszą dolegliwość niepowodującą uszkodzenia ciała lub 

rozstroju zdrowia63. 

Zasada współdziałania jest kolejnym kluczowym elementem 

gwarantującym sukces podczas prowadzonych działań policyjnych. Natura 

aktywności podejmowanych przez różne podmioty bezpieczeństwa wskazuje 

na potrzebę zapewnienia możliwości współdziałania pomiędzy różnymi 

komponentami biorącymi udział w akcji lub operacji policyjnej. Jest to 

obowiązek dowódcy, a taki wysoki poziom jakości wspólnie wykonywanych 

zadań można uzyskać jedynie poprzez: 

 zapewnienie skutecznego systemu łączności pomiędzy 

współdziałającymi siłami; 

 posługiwanie się znanymi wszystkim uczestnikom znakami  

i sygnałami dowodzenia; 

 ustalenie i egzekwowanie wśród wszystkich podmiotów 

przestrzegania zasad przekazywania i ochrony informacji; 

 prowadzenie ćwiczeń i szkoleń z różnymi podmiotami, 

przewidzianymi do wspólnego wykonywania zadań; 

                                                           
63 Na podstawie art. 16 ust. 4 UoPol, [za:] J. Struniawski, dz. cyt., s. 134. 
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 zapewnienie znajomości specyfiki i zasad działania poszczególnych 

podmiotów bezpieczeństwa przez inne biorące udział  

w zabezpieczeniu incydentu kryzysowego; 

 ustalenie i wymaganie realizacji zadań jedynie w swoich zakresach 

odpowiedzialności ze znajomością zadań i kompetencji innych 

współdziałających komponentów. 

Powyżej omówione zagadnienia związane z teorią dowodzenia  

w działaniach policyjnych pozwalają na sformułowanie ogólnych wniosków, 

które są kluczowymi cechami dowodzenia w reagowaniu na zdarzenia 

kryzysowe podczas działań policyjnych. Do najważniejszych z nich należą: 

 ze względu na złożony charakter sytuacji kryzysowych działania 

policyjne powinny być odpowiednio zorganizowane, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa, zapewniając tym samym 

komfort pracy funkcjonariuszom i gwarantując maksymalną 

skuteczność podczas ich realizacji; 

 system dowodzenia działaniami policyjnymi powinien być 

każdorazowo dostosowany do specyfiki zdarzenia oraz ilości  

i rodzaju biorących udział w zdarzeniu funkcjonariuszy; 

 realizując proces dowodzenia niezbędne jest kierowanie się przez 

dowódców naczelnymi zasadami dowodzenia, co powinno się 

przełożyć na zapewnienie praworządności i wysokiej jakości 

wykonywanych zadań; 

 najważniejszym i uniwersalnym celem wszystkich dowódców  

w działaniach policyjnych jest zapewnienie bezpieczeństwa  

i porządku publicznego poprzez właściwe dowodzenie oraz 

wykorzystywanie przydzielonych zasobów osobowych oraz 

materiałowych. 

2.2. Zadania i struktura systemu dowodzenia w wybranych formach 

działań policyjnych 

Forma podejmowanych działań policyjnych na miejscu zdarzenia 

kryzysowego determinuje jego strukturę i organizację dowodzenia.  

W zależności od tego, czy jest to interwencja, akcja lub operacja policyjna, różne 

będą poziomy i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych takiej 

struktury. Najbardziej zaawansowane będą instytucje dowodzenia podczas 

skomplikowanych działań policyjnych przybierających formę akcji lub 

operacji, a najmniej złożone podczas podejmowania interwencji na miejscu 

zdarzenia. 
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W przypadku zaistnienia zdarzenia kryzysowego lub w sytuacji istnienia 

prawdopodobieństwa wystąpienia takiego zdarzenia, bezpośrednio w rejonie 

takiego zdarzenia podejmuje się interwencję przy użyciu lub wykorzystaniu 

sił i środków znajdujących się aktualnie w dyspozycji dyżurnego właściwej 

terytorialnie jednostki Policji. Pod pojęciem interwencji rozumie się 

niezwłoczne włączenie się policjanta lub policjantów w tok zdarzenia będącego 

przestępstwem, wykroczeniem, zagrożeniem lub innym faktem istotnym dla 

stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego, zmierzające do ustalenia 

charakteru, rodzaju i okoliczności powstałego zdarzenia oraz przedsięwzięć 

ukierunkowanych na przywrócenie naruszonego porządku i bezpieczeństwa 

publicznego64.  

Charakterystycznym dla tej formy działań policyjnych jest to, że jest ona 

z reguły nie przygotowana zawczasu. Jest to natychmiastowa odpowiedź 

funkcjonariuszy Policji na stwierdzone zagrożenie dla bezpieczeństwa lub na 

popełniony czyn zabroniony. Ideą interwencji jest jak najszybsza reakcja na 

zdarzenie i neutralizacja jego skutków z użyciem dostępnych sił i środków. 

Dlatego też może być ona podejmowana z inicjatywy policjantów będących na 

patrolu lub skierowanych w miejsce przez dyżurnego jednostki Policji  

po otrzymaniu informacji będących podstawą do podejmowania działań. 

Do dowodzenia interwencją uprawnieni są w kolejności: 

 policjant, który przybył na miejsce zdarzenia jako pierwszy; 

 dowódca patrolu lub policjant wyznaczony przez dyżurnego lub 

kierownika jednostki Policji właściwej terytorialnie dla miejsca 

zdarzenia kryzysowego65. 

Biorąc pod uwagę charakter podejmowanych tego typu działań, 

policjant dowodzący interwencją powinien zmierzyć się z następującymi 

wyzwaniami podczas kierowania działaniami: 

 funkcjonowanie w deficycie czasu i informacji (powodować to może 

potrzebę szybkiej i wręcz automatycznej analizy otrzymanego 

zadania lub oceny zaistniałych okoliczności zdarzenia i na tej 

podstawie podejmowanie decyzji o przyjętej formie działań); 

 brak możliwości poświęcenia się jedynie dowodzeniu na miejscu 

zdarzenia, ponieważ policjant – dowódca patrolu jest jednocześnie 

wykonawcą zadań i musi współdziałać aktywnie ze swoim 

patrolowym, często przejmując również inicjatywę na szczeblu 

wykonania zadania (ze względu na najczęściej większe 

doświadczenie i wiedzę w zakresie realizacji policyjnych); 

                                                           
64 § 2 ust. 1 pkt. 12 oraz § 5 Zarządzania nr 23 KGP. 
65 § 5 ust. 2 Zarządzania nr 23 KGP. 
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 możliwość dynamicznej zmiany charakteru zdarzenia po podjętej 

interwencji wymusza na funkcjonariuszu przygotowanie zawczasu 

potencjalnych wariantów działania sprawcy i na tej podstawie 

wypracowanie szybkiej decyzji co do planowanych wariantów 

reakcji policjantów; 

 ograniczenia w działaniu ze względu na charakter otoczenia, 

obecność osób trzecich niezaangażowanych w incydent, warunki 

atmosferyczne, obecność mediów lub osób rejestrujących 

interwencję policyjną; 

 aspekt użycia lub wykorzystania broni palnej i środków przymusu 

bezpośredniego w sposób adekwatny do stopnia zagrożenia oraz 

obowiązującego prawa; 

 zebranie materiału dowodowego i udokumentowanie przebiegu 

zdarzenia często podczas konieczności dynamicznego działania  

i braku możliwości ustalenia świadków incydentu; 

 wybór pomiędzy udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym, 

zabezpieczeniem miejsca zdarzenia oraz ustaleniem i zatrzymaniem 

potencjalnego sprawcy czynu zabronionego; 

 konieczność utrzymywania ciągłej łączności z dyżurnym jednostki 

Policji w zakresie podejmowanej interwencji oraz ewentualnej 

konieczności wzmocnienia będących na miejscu zdarzenia 

funkcjonariuszy; 

 złożona sytuacja prawna i organizacyjna działań w patrolach 

mieszanych, zwłaszcza z żołnierzami Żandarmerii Wojskowej,  

ze względu na ich ograniczoną właściwość podmiotową i brak 

jednoznacznych ustaleń dotyczących dowodzenia pomiędzy 

policjantem a żandarmem w patrolu mieszanym. 

Powyżej wymienione cechy sytuacji, z którą musza się zmierzyć 

policjanci wykonujący interwencję sprawiają, że dużego znaczenia  

w kontekście skuteczności podejmowanych działań nabiera element wiedzy  

i doświadczenia poszczególnych dowódców patroli. Nie bez znaczenia jest też 

ich wyposażenie oraz możliwość szybkiego wzmocnienia dodatkowymi siłami 

policyjnymi. Pamiętać należy, że w tym kontekście zupełnie innego znaczenia 

nabiera pojęcie dowodzenia, ponieważ w aspekcie bardzo krótkiego czasu na 

reakcję, bardzo ograniczone są możliwości wykonania wymagających czasu 

czynności procesu dowodzenia. W praktyce policjanci przybywający  

na miejsce interwencji podejmują działania wręcz automatycznie i intuicyjnie, 

mając na uwadze przede wszystkim potrzebę ochrony życia, zdrowia  

oraz mienia i wykonanie zadania zgodnie z obowiązującym prawem. 
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Sprostanie tym wymaganiom to zadanie dla wszystkich przełożonych, którzy 

są zawsze pośrednio odpowiedzialni za wykonywanie zadań przez ich 

podwładnych w trakcie realizacji kolejnych interwencji.  

Kolejną formą działań policyjnych, biorąc pod uwagę jej złożoność  

i zaangażowanie określonej liczby funkcjonariuszy, jest akcja policyjna66. 

Jest ona często wynikiem braku możliwości zabezpieczenia zdarzenia poprzez 

działania w formie interwencji. Może też być zawczasu przygotowana, jeśli  

z analizy ryzyka wynika, że określone zdarzenie może mieć charakter sytuacji 

kryzysowej, stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku 

publicznego. Zarządzenie akcji następuje na podstawie pisemnej decyzji 

właściwego komendanta jednostki Policji, określającej w szczególności: 

 cel akcji; 

 dowódcę akcji, jego zastępcę, zastępcę dowódcy akcji do spraw 

taktyki działań oraz ich podstawowe zadania; 

 szefa sztabu dowódcy akcji; 

 sztab dowódcy akcji; 

 ewentualne przekazanie kompetencji dowódcy akcji do podjęcia 

decyzji i wydania polecenia w zakresie użycia lub wykorzystania 

środków przymusu bezpośredniego przez oddziały i pododdziały 

zwarte Policji67. 

Dopuszcza się podział akcji na odcinki związane z różnymi zdarzeniami, 

jeżeli są one jednocześnie ukierunkowane na realizację celu głównego akcji,  

a odcinka na pododcinki ukierunkowane na realizację celu odcinka68. 

Na dowódcę akcji jest wyznaczany komendant wojewódzki Policji, 

komendant powiatowy Policji, ich zastępcy lub wyznaczony przez jedną z tych 

osób oficer Policji posiadający przeszkolenie, predyspozycje i doświadczenie  

w zakresie dowodzenia69. W czasie akcji policyjnej jest wyznaczony również 

zastępca dowódcy akcji, którym może być zastępca komendanta 

wojewódzkiego Policji, komendant powiatowy Policji, ich zastępcy lub 

wyznaczony przez jedną z tych osób oficer Policji posiadający przeszkolenie, 

                                                           
66 Jest to zespół przedsięwzięć organizacyjnych, taktycznych i materiałowo-technicznych podejmowanych 
w celu zapobieżenia lub likwidacji zdarzenia kryzysowego, a z jego rodzaju  
i towarzyszących okoliczności wynika, że nie jest możliwe podjęcie skutecznych działań przy użyciu lub 
wykorzystaniu sił i środków pozostających aktualnie w dyspozycji jednostki Policji właściwej terytorialnie 
dla miejsca zdarzenia kryzysowego. (§ 2 ust. 1 pkt. 14 Zarządzania nr 23 KGP). 
67 § 4 ust. 4 Zarządzania nr 23 KGP.  
68 § 4 ust. 5 Zarządzania nr 23 KGP. 
69 Do dowodzenia akcją uprawnieni są w kolejności: komendant wojewódzki Policji właściwy 
terytorialnie dla miejsca zdarzenia kryzysowego lub jego zastępcy; komendant powiatowy Policji 
właściwy terytorialnie dla miejsca zdarzenia kryzysowego lub jego zastępcy; wyznaczony przez 
komendanta wojewódzkiego lub powiatowego Policji oficer Policji posiadający przeszkolenie, 
predyspozycje i doświadczenie w zakresie dowodzenia. (§ 4 ust. 3 Zarządzania nr 23 KGP). 
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predyspozycje i doświadczenie w zakresie dowodzenia – zastępujący dowódcę 

akcji podczas jego nieobecności. Zapewnia to niezbędną w działaniach ciągłość 

dowodzenia i umożliwia właściwy podział zadań pomiędzy organy 

kierownicze. 

Dowodzenie akcją w szczególności polega na: 

 ocenie zagrożenia poprzez ustalenie jego rodzaju i przewidywanego 

rozwoju; 

 określeniu oraz koncentracji sił i środków niezbędnych do usunięcia 

zagrożenia; 

 określeniu zadań i organizacji sztabu dowódcy akcji, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami; 

 zorganizowaniu stacjonarnego lub ruchomego stanowiska 

dowodzenia; 

 zorganizowaniu łączności na potrzeby dowodzenia, współdziałania  

i alarmowania; 

 wyznaczeniu zadań dla policjantów odpowiedzialnych za realizację 

poszczególnych elementów akcji oraz koordynowaniu  

i kontrolowaniu przebiegu akcji; 

 wyznaczeniu policjanta uprawnionego do kontaktów ze środkami 

masowego przekazu w zakresie przebiegu akcji; 

 współdziałaniu ze służbami specjalistycznymi i instytucjami 

właściwymi dla rodzaju zdarzenia oraz z właściwymi terytorialnie 

organami administracji publicznej; 

 przygotowywaniu i przekazywaniu właściwemu przełożonemu 

meldunków o sytuacji i realizowanych działaniach. 

Działania w formie akcji policyjnej są złożone i wymagają odpowiednio 

zorganizowanego systemu dowodzenia. Do tego celu jest powoływany 

dowódca wzmacniany poprzez sztab, którego celem jest wspomaganie procesu 

dowodzenia i realizacji szeregu zadań na rzecz skutecznego reagowania na 

zaistniałe konsekwencje sytuacji kryzysowej. W tej formie działań policyjnych 

istnieje już wyraźny podział zadań pomiędzy szczebel dowodzenia i poziom 

wykonawczy. Umożliwia to lepszą realizację zadań policyjnych i sprzyja 

szybszemu zaprowadzaniu stanu bezpieczeństwa oraz porządku publicznego. 

 Najbardziej zorganizowaną formą działań policyjnych jest operacja 

policyjna70. Może ona być powołana z dwóch powodów. Po pierwsze,  

                                                           
70 Operacja policyjna – zespół przedsięwzięć organizacyjnych, taktycznych i materiałowo-technicznych 
podejmowanych w celu zapobieżenia lub likwidacji zdarzenia kryzysowego,  
w przypadku gdy obejmuje ono swoim zasięgiem obszar więcej niż jednej komendy powiatowej lub 
wojewódzkiej Policji albo w sytuacji prowadzenia działań przedłużających się w czasie lub do 
prowadzenia których niezbędne jest wsparcie siłami oddziałów, pododdziałów prewencji Policji lub 
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ze względu na zasięg terytorialny zagrożenia (obszar więcej niż jednej 

komendy powiatowej lub wojewódzkiej Policji) lub po drugie, ze względu na 

nasilenie zagrożenia i konieczność użycia specjalistycznych jednostek 

policyjnych (w sytuacji prowadzenia działań przedłużających się w czasie lub 

do prowadzenia których niezbędne jest wsparcie siłami oddziałów, 

pododdziałów prewencji Policji lub jednostek lub komórek 

antyterrorystycznych Policji spoza potencjału jednostki Policji właściwej 

terytorialnie dla miejsca zdarzenia kryzysowego komendy wojewódzkiej 

Policji). Jest to forma zarezerwowana do najcięższych zdarzeń kryzysowych, 

których zabezpieczenie wymaga udziału wielu sił i środków policyjnych  

oraz tym samym konieczne będzie zorganizowanie systemu dowodzenia,  

który umożliwi ich sprawne i efektywne wykorzystanie. 

Komendant Główny Policji zarządza operację, gdy zdarzenie kryzysowe 

obejmuje swoim zasięgiem obszar więcej niż jednej komendy wojewódzkiej 

Policji lub istnieje duże prawdopodobieństwo takiego zagrożenia oraz podczas 

działań na terenie właściwej komendy wojewódzkiej Policji, przedłużających 

się w czasie lub do prowadzenia, których niezbędne jest wsparcie siłami 

oddziałów, pododdziałów prewencji Policji lub jednostek lub komórek 

antyterrorystycznych spoza potencjału właściwej komendy wojewódzkiej 

Policji oraz w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa  

i w czasie wojny. Komendant wojewódzki Policji zarządza operację, gdy 

zdarzenie kryzysowe obejmuje swoim zasięgiem obszar więcej niż jednej 

komendy powiatowej Policji lub istnieje duże prawdopodobieństwo takiego 

zagrożenia albo podczas działań na terenie właściwej komendy powiatowej 

Policji, przedłużających się w czasie lub do prowadzenia, których niezbędne 

jest wsparcie siłami oddziałów, pododdziałów prewencji Policji lub jednostek 

lub komórek antyterrorystycznych Policji spoza potencjału właściwej 

komendy wojewódzkiej Policji71. 

Zarządzenie operacji następuje na podstawie pisemnej decyzji 

właściwego komendanta, określającej w szczególności: 

 cel operacji; 

 dowódcę operacji, jego zastępcę, zastępcę dowódcy operacji do 

spraw taktyki działań oraz ich podstawowe zadania; 

 szefa sztabu dowódcy operacji; 

 sztab dowódcy operacji; 

                                                           
jednostek lub komórek antyterrorystycznych Policji spoza potencjału jednostki Policji właściwej 
terytorialnie dla miejsca zdarzenia kryzysowego komendy wojewódzkiej Policji. (§ 2 ust. 1 pkt 15 
Zarządzania nr 23 KGP). 
71 § 7 ust. 1 i 2 Zarządzania nr 23 KGP. 
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 ewentualne przekazanie kompetencji dowódcy operacji do podjęcia 

decyzji i wydania polecenia w zakresie użycia lub wykorzystania 

środków przymusu bezpośredniego przez oddziały i pododdziały 

zwarte Policji; 

 polecenia podległym kierownikom jednostek i komórek 

organizacyjnych w zakresie realizacji zadań na potrzeby operacji 

określonych przez dowódcę operacji. 

W ramach jednej operacji można prowadzić podoperacje związane  

z różnymi zdarzeniami, jeżeli są one jednocześnie ukierunkowane na realizację 

celu głównego operacji. W ramach podoperacji dopuszcza się podział na 

odcinki ukierunkowane na realizację celu podoperacji oraz pododcinki 

ukierunkowane na realizację celu odcinka. W sytuacji podziału operacji na 

podoperacje na dowódcę podoperacji wyznacza się oficera Policji 

posiadającego przeszkolenie, predyspozycje i doświadczenie w zakresie 

dowodzenia. W sytuacji podziału podoperacji na odcinki i pododcinki na 

dowódcę wyznacza się policjanta posiadającego predyspozycje  

i doświadczenie w dowodzeniu. W przypadku operacji zarządzonej w związku 

z prawdopodobieństwem zaistnienia przestępstwa o charakterze 

terrorystycznym lub zaistnieniem takiego zdarzenia, prowadzi się podoperację 

antyterrorystyczną. Zabezpieczenie przejazdów uczestników imprez 

masowych może być realizowane w formie operacji72. 

Dowodzenie operacją polega przede wszystkim na: 

 ocenie zagrożenia poprzez ustalenie jego rodzaju i przewidywanego 

rozwoju; 

 określeniu oraz koncentracji sił i środków niezbędnych do usunięcia 

zagrożenia; 

 określeniu zadań i organizacji sztabu dowódcy operacji, zgodnie ze 

wzorem określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 23 KGP; 

 zorganizowaniu systemów łączności i obiegu informacji; 

 wyznaczeniu dowódców podoperacji i określeniu ich zadań; 

 koordynowaniu przygotowania zaplecza logistycznego, medycznego  

i technicznego; 

 nadzorowaniu i koordynowaniu przebiegu operacji zgodnie  

z planem działania dowódcy; 

 wyznaczeniu policjanta uprawnionego do kontaktów ze środkami 

masowego przekazu w zakresie przebiegu operacji; 

                                                           
72 § 7 ust. 3 do 5 Zarządzania nr 23 KGP. 



Rozwiązywanie sytuacji kryzysowych w działaniach policyjnych 

 współdziałaniu ze służbami specjalistycznymi i instytucjami 

właściwymi dla rodzaju zdarzenia oraz z właściwymi terytorialnie 

organami administracji publicznej; 

 przygotowywaniu i przekazywaniu właściwemu przełożonemu 

meldunków o sytuacji i realizowanych działaniach73. 

Zarówno w akcji, jak i w operacji policyjnej dowódca działań jest 

zobowiązany do wykonania wielu zadań. Do najważniejszych z nich 

należą: 

 wypracowanie systemu dowodzenia, koordynacja i nadzór nad 

realizacją planu działania dowódcy operacji (akcji) oraz nad 

opracowywaniem i realizacją planów działania dowódców 

podoperacji (odcinków); 

 organizacja systemu obiegu informacji, zarządzanie informacją oraz 

nadzór nad właściwym wykorzystaniem informacji; 

 bieżące eliminowanie czynników utrudniających właściwe 

przygotowanie i realizację operacji (akcji); 

 stałe współdziałanie ze wszystkimi podmiotami biorącymi udział  

w działaniach; 

 niezwłoczne informowanie przełożonego o wszelkich potencjalnych 

zagrożeniach mogących mieć wpływ na jakość realizacji celu operacji 

(akcji); 

 organizacja zabezpieczenia logistycznego i medycznego operacji 

(akcji); 

 doraźne i okresowe osobiste meldowanie przełożonemu; 

 wydanie zgody na użycie lub wykorzystanie środków przymusu 

bezpośredniego przez oddziały i pododdziały Policji74. 

Powyżej wymienione formy działań policyjnych są powoływane  

i przygotowywane z reguły zawczasu, przed zbliżającymi się zdarzeniami 

uznawanymi przez Policję jako te, które mogące stwarzać zagrożenie dla 

bezpieczeństwa i porządku publicznego. Do nich należą imprezy masowe 

podwyższonego ryzyka, zgromadzenia publiczne lub inne przedsięwzięcia, 

które ze względu na ilość osób biorących w nich udział lub ze względu na ich 

specyfikę zostały zakwalifikowane jako ryzykowne. Wówczas wybrani 

policjanci etatowych jednostek policyjnych, po powołaniu rozkazem 

przełożonego odpowiedniej formy działań, mają czas, by przygotować 

dokumentację, organizację dowodzenia oraz przeprowadzić analizę ryzyka  

                                                           
73 § 7 ust. 6 Zarządzania nr 23 KGP. 
74 Część V Zarządzania nr 23 KGP. 
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i dopasować do niej odpowiednie siły i środki biorące udział  

w zabezpieczeniu przedsięwzięcia. 

Na szczeblu Komendy Głównej Policji funkcjonuje instytucja Głównego 

Sztabu Policji KGP, której zadaniem jest zarządzanie bieżącymi informacjami  

o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz podejmowanie działań  

w razie wystąpienia poważnych zagrożeń bezpieczeństwa i porządku 

publicznego, w tym: 

 gromadzenie i analizowanie informacji o bieżących zdarzeniach  

i zagrożeniach na terenie kraju oraz podejmowanie działań służących 

ich zapobieganiu i eliminowaniu; 

 zarządzanie działań Policji o zasięgu ogólnokrajowym; 

 zarządzanie flotą powietrzną pozostającą w dyspozycji Komendanta 

Głównego Policji; 

 opracowywanie procedur i planów reagowania w sytuacjach 

kryzysowych; 

 tworzenie standardów funkcjonowania: służby Lotnictwo Policji, 

oddziałów i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji, komórek 

właściwych w sprawach sztabowych i dyżurnych w jednostkach 

organizacyjnych Policji; 

 zapewnienie funkcjonowania Stanowiska Kierowania KGP, Centrum 

Zarządzania Kryzysowego Komendanta Głównego Policji, Centrum 

Operacyjnego Komendanta Głównego Policji i Stacji Szyfrów KGP; 

 koordynowanie przygotowań do realizacji zadań Policji  

w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa  

i wojny75. 

Podobnie na poziomie województwa funkcjonują sztaby komend 

wojewódzkich z odpowiednimi dostosowanymi do właściwości terytorialnej 

zadaniami. Dodatkowo, w celu koordynacji działań i przepływu informacji 

związanych z realizacją zadań podczas prowadzonych akcji i operacji 

policyjnych na terenie województwa, decyzją komendanta wojewódzkiego 

Policji, można tworzyć Centrum Operacyjne Komendanta Wojewódzkiego 

Policji. Do zadań Centrum Operacyjnego Komendanta Wojewódzkiego Policji  

w szczególności należy: 

 systematyczne analizowanie uzyskiwanych informacji o stanie 

bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz aktualizowanie danych  

o siłach i środkach policyjnych wykorzystywanych do działań; 

                                                           
75 Strona internetowa Głównego Sztabu Policji KGP, [online], [dostęp 17.06.2016]  
http://www.policja.pl/pol/kgp/glowny-sztab-policji.  
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 ocena sytuacji i kalkulacja sił niezbędnych do utrzymania 

bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

 przyjmowanie meldunków o wydarzeniach, realizowanych 

przedsięwzięciach i podjętych decyzjach; 

 weryfikacja zapotrzebowań na siły i środki zgłaszanych przez 

komendy powiatowe Policji; 

 zapewnienie właściwego obiegu informacji; 

 przekazywanie właściwym adresatom do wykonania decyzji 

podjętych przez komendanta wojewódzkiego Policji bądź jego 

zastępców; 

 współdziałanie z innymi zaangażowanymi instytucjami 

pozapolicyjnymi; 

 prowadzenie dokumentacji rejestrującej przebieg działań76. 

Zdarza się również, że do sytuacji kryzysowych dochodzi nagle i brak jest 

możliwości do przeprowadzenia czynności w ramach przygotowania akcji czy 

operacji policyjnej. W takich wypadkach realizacja akcji i operacji polega na: 

 rozpoczęciu działań na podstawie ustnej decyzji właściwego 

kierownika jednostki organizacyjnej Policji – niezwłocznie 

potwierdzonej pisemnie; 

 prowadzeniu działań na podstawie planu działania dowódcy akcji lub 

operacji, dostosowanego do charakteru zdarzenia kryzysowego  

i opracowanego według zasad ogólnych. 

W przypadku braku możliwości opracowania planu działania dowódcy 

akcji lub operacji, prowadzenie działań może nastąpić na rozkaz dowódcy akcji 

lub operacji77. 

Działania policyjne realizowane w formach zorganizowanych, przy 

użyciu znacznej ilości sił i środków wymagają sprecyzowanego systemu 

dowodzenia. Wydaje się, że podstawy prawne do realizacji tego postulatu są 

odpowiednie w Policji i zapewniają wysoki poziom wykonywania zadań 

ustawowych. Warto jednak pamiętać, że obok dowódców, którzy podejmują 

decyzje, funkcjonuje jeszcze szereg policjantów operacyjnych tworzących 

sztaby pracujące na korzyść powodzenia każdego zabezpieczenia policyjnego. 

2.3. Sztab i środki dowodzenia 

Środki dowodzenia są uważane za jeden z trzech podstawowych 

komponentów systemu dowodzenia, obok organizacji dowodzenia oraz 

                                                           
76 § 12 Zarządzania nr 23 KGP. 
77 § 11 Zarządzania nr 23 KGP. 
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procesu dowodzenia78. Takie usytuowanie środków dowodzenia świadczy  

o znaczeniu technologii i techniki w systemie dowodzenia. Środki dowodzenia 

w ujęciu zawężonym są uznawane jako urządzenia mające sprawnie  

i w sposób ciągły zapewnić przepływ informacji niezbędnych do dowodzenia 

działaniami podległych sił79. W działaniach policyjnych środki dowodzenia są 

przedstawione w szerszym zakresie. Są to zasoby techniczne i materialne 

przydzielone siłom Policji do prowadzenia działań i wykorzystania w ramach 

systemu dowodzenia operacji policyjnej, zorganizowane jako stanowiska 

dowodzenia, sieci telekomunikacyjne, informatyczne, sygnalizacyjne, 

wspomagania dowodzenia itp.80 

Podstawowym ogniwem stanowiska dowodzenia jest sztab jako organ 

pomocniczy dowódcy, utworzony w celu wspomagania dowodzenia, 

powołany zgodnie z decyzją właściwego kierownika jednostki Policji  

o zarządzeniu akcji lub operacji. Do głównych zadań sztabu dowódcy operacji 

(akcji) należy: 

 zbieranie, selekcja i analizowanie informacji dotyczących 

przygotowanych i planowanych działań oraz wypracowywanie na ich 

podstawie wniosków i prognoz rozwoju sytuacji; 

 określanie sił i środków niezbędnych do usunięcia zagrożenia; 

 przygotowanie dowódcy operacji (akcji) szczegółowych propozycji 

wariantów działań; 

 przekazywanie podległym siłom decyzji dowódcy operacji (akcji); 

 przygotowanie stanowisk dowodzenia dowódcy operacji (akcji); 

 sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań przez podległe siły na 

etapie przygotowania działań; 

 sprawowanie nadzoru nad osiąganiem pełnej gotowości podległych 

sił do działań; 

 sprawowanie nadzoru i koordynowanie wykonywania zadań przez 

podległe siły podczas prowadzenia działań; 

 koordynowanie zabezpieczenia logistycznego i medycznego operacji 

(akcji); 

 współdziałanie ze służbami (instytucjami) pozapolicyjnymi 

uczestniczącymi w działaniach; 

 przygotowywanie okresowych i doraźnych meldunków81. 

                                                           
78 Regulamin działań wojsk lądowych, DWLąd, Warszawa 1999, s. 21, [za:] A. Wisz, Środki dowodzenia  
w organizacji wojskowej, [w:] J. Krecikij, J. Wołejszo (red.), Podstawy dowodzenia,dz. cyt., s. 341. 
79 Tamże, s. 50. 
80 Załącznik nr 3 Zarządzania nr 23 KGP. 
81 Załącznik nr 1 Zarządzania nr 23 KGP. 
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Sztab jako struktura podporządkowana wykonywaniu określonych 

zadań na rzecz akcji lub operacji policyjnej lub inaczej na rzecz dowódcy 

działań, powinien spełniać podstawowe wymogi w zakresie zapewnienia 

efektywności podejmowanych czynności planistycznych i organizatorskich. Jak 

każda struktura może być określany jako: 

 sposób ułożenia lub uporządkowania elementów zbioru; 

 zbiór elementów i relacji pomiędzy nimi; 

 zbiór relacji pomiędzy nimi; 

 ograniczenia różnorodności elementów i relacji82. 

Określenie szczegółowej organizacji sztabu powinno być kompetencją 

dowódcy i to on, kierując się potrzebą jak najefektywniejszego działania, 

powinien mieć wpływ na jego ostateczny kształt. Do czynników wpływających 

na organizację sztabu należą przede wszystkim: 

 zakres i zróżnicowanie obowiązków; 

 specyficzne wymagania związane z rejonem działania; 

 ilość istotnych informacji, jakie komórka musi rozpowszechniać; 

 dostępność, kwalifikacje, zaangażowanie, wydajność i jakość pracy 

personelu; 

 organizacja i położenie stanowiska dowodzenia i dowództwa; 

 wymagania mobilności; 

 wymagania w zakresie bezpieczeństwa oraz funkcjonowania  

w trybie 24-godzinnym; 

 zdolność do grupowania czynności/działań powiązanych; 

 pożądany zakres kierowania; 

 preferencje dowódcy i szefa sztabu83. 

Osobą odpowiedzialną za kierowanie działaniami sztabu jest szef sztabu. 

Jest on najbliższym podwładnym dowódcy odpowiedzialnym przed nim za 

jakość i terminowość pracy sztabu. Na szefa sztabu działań policyjnych 

wyznacza się kierownika komórki organizacyjnej realizującej zadania 

sztabowe lub jego zastępcę, a w przypadku ich nieobecności wyznaczonego 

policjanta posiadającego przeszkolenie w zakresie sztabowym. 

Do zadań szefa sztabu należy przede wszystkim: 

 zorganizowanie i kierowanie pracą sztabu; 

                                                           
82 J. Wołejszo, Struktury organizacyjne organizacji wojskowych, [w:] J. Wołejszo, J. Kręcikij (red.), 
Podstawy dowodzenia w aspekcie działań sieciocentrycznych, Warszawa 2011, s. 246.  
83 Dowodzenie i kierowanie w działaniach lądowych, (DT-3.2.2, Szkol. 884/2014), Bydgoszcz 2014,  
s. 214. 
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 zorganizowanie systemu obiegu informacji w związku  

z prowadzonymi działaniami i bieżące informowanie dowódcy 

operacji o sytuacji; 

 przygotowywanie dokumentów decyzyjnych dowódcy operacji 

(akcji), dotyczących działań podległych sił; 

 przygotowywanie okresowych i doraźnych meldunków dla dowódcy 

operacji (akcji); 

 przekazywanie podjętych decyzji siłom podległym  

i współdziałającym; 

 współdziałanie ze służbami i podmiotami, których funkcjonowanie 

może wpłynąć na sprawność działań; 

 realizacja innych zadań zleconych przez dowódcę operacji (akcji); 

 opracowanie raportu końcowego, zawierającego analizę 

przeprowadzonych działań wraz z wnioskami i jego przedłożenie 

dowódcy operacji (akcji); 

 informowanie dyżurnego jednostki o stanie realizacji operacji (akcji). 

Organizacja sztabu każdorazowo powinna odpowiadać wymaganiom 

stawianym przez warunki konkretnej formy działań policyjnych i być 

dostosowana do możliwości jednostki je organizującej. Przykładowy układ 

stanowisk w sztabie akcji lub operacji policyjnej obejmuje następujące 

komórki: 

 skład kierownictwa sztabu: 

o szef sztabu – kierownik komórki organizacyjnej realizującej 

zadania sztabowe lub jego zastępca, a w przypadku ich 

nieobecności wyznaczony policjant posiadający przeszkolenie  

w zakresie sztabowym. Szefem sztabu w jednostkach, w których 

nie ma takiej komórki – kierownik komórki właściwej do spraw 

prewencji; 

o zastępca szefa sztabu – kierownik komórki organizacyjnej 

jednostki Policji odpowiedzialny za realizację głównych zadań 

podczas prowadzonych działań, w zależności od ich rodzaju.  

Do jego zadań należy przede wszystkim bezpośredni nadzór nad 

pracą zespołu taktycznego w zakresie merytorycznego 

przygotowania dokumentów decyzyjnych oraz przygotowania 

raportu końcowego z prowadzonych działań, wykonywanie 

zadań zlecanych przez szefa sztabu oraz zastępowanie szefa 

sztabu podczas jego nieobecności; 

o kierownicy zespołów funkcjonalnych sztabu – osoby 

wyznaczone w decyzji kierownika jednostki zarządzającej 
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operację, odpowiedzialne za realizację zadań przez podległe im 

zespoły84. 

Powołanie poszczególnych komórek wchodzących w skład sztabu 

należy do kompetencji organizującego działania policyjne i jest uzależnione od 

operacyjnej potrzeby wykonywania specjalistycznych zadań przez dowództwo 

akcji lub operacji policyjnej. Do podstawowych struktur sztabu należą 

następujące zespoły wraz z delegowanymi określonymi zadaniami: 

 zadania zespołu rozpoznania i analiz: 

o zadanie główne: pozyskiwanie z wszystkich dostępnych źródeł 

informacji związanych ze zdarzeniem oraz prognozowanie 

rozwoju sytuacji – dla potrzeb zespołu taktycznego; 

o zadania szczegółowe: 

 przetwarzanie (zbieranie, analizowanie, selekcja, 

przekazywanie) informacji związanych z sytuacją; 

 określanie zadań dla podległych sił w zakresie uzyskiwania 

wszelkich dostępnych informacji istotnych  

z punktu widzenia prowadzonych działań, w tym  

z wykorzystaniem osobowych źródeł informacji i baz 

danych; 

 przygotowywanie dla potrzeb zespołu taktycznego danych, 

na podstawie uzyskanych informacji, do wykorzystania 

przy opracowywaniu wariantów działania dowódcy 

operacji (akcji); 

 budowa portretu psychologicznego osoby lub grupy osób, 

wobec których prowadzone są działania policyjne; 

 zorganizowanie dokumentowania przebiegu działań,  

w tym w sposób niejawny; 

 podejmowanie przedsięwzięć w sytuacjach 

traumatycznych powstałych w wyniku działań sił 

policyjnych; 

 przygotowywanie informacji o realizowanych działaniach 

oraz komunikatów dla środków masowego przekazu  

i apeli do ludności; 

 współpraca z innymi organami (służbami) w zakresie 

pozyskiwania informacji mogących wpływać na przebieg 

działań; 

 udział w opracowywaniu meldunków i informacji  

o prowadzonych działaniach; 

                                                           
84 Załącznik nr 1, Część III Zarządzania nr 23 KGP. 
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 udział w opracowaniu raportu końcowego  

z prowadzonych działań. 

 zadania zespołu taktycznego: 

o zadanie główne: określenie taktyki prowadzenia działań oraz 

wykorzystania sił i środków; 

o zadania szczegółowe: 

 określanie wariantów taktyki działania oraz planowanie 

użycia sił i środków do realizacji zadań; 

 określanie potrzeb jednostek uczestniczących  

w działaniach oraz przygotowywanie danych do projektów 

decyzji; 

 przygotowywanie decyzji, rozkazów i zarządzeń dowódcy 

operacji i przekazywanie ich wykonawcom; 

 koordynowanie i nadzorowanie realizacji przekazanych 

zadań; 

 organizowanie stanowisk dowodzenia dowódcy operacji 

(akcji); 

 współdziałanie z innymi podmiotami (służbami)  

w zakresie przygotowania i realizacji przyjętej taktyki 

działania; 

 organizowanie i prowadzenie przedsięwzięć mających na 

celu rozwiązanie konfliktu bez konieczności stosowania 

rozwiązań siłowych; 

 prowadzenie dokumentacji działań (w tym dziennika 

działań i map roboczych) oraz wykonywanie innych 

dokumentów sztabowych; 

 opracowywanie meldunków o aktualnej sytuacji oraz  

o działaniach prowadzonych przez jednostki i siły podległe 

i przydzielone; 

 opracowanie raportu końcowego, zawierającego analizę 

przeprowadzonych działań wraz z wnioskami. 

 zadania zespołu obsługi procesowej: 

o zapewnienie odpowiedniej ilości funkcjonariuszy do grup(y) 

dochodzeniowo-śledczej gwarantującej sprawne wykonanie 

czynności procesowych wobec zatrzymanych osób; 

o koordynowanie i prowadzenie czynności dowodowo-

wykrywczych na potrzeby postępowań przygotowawczych; 



Rozwiązywanie sytuacji kryzysowych w działaniach policyjnych 

o bieżąca rejestracja i systematyczne przekazywanie informacji do 

szefa sztabu dowódcy prowadzonej operacji dotyczących liczby 

osób zatrzymanych w związku z prowadzonymi działaniami; 

o bieżące rozpoznanie podejmowanych interwencji przez służby 

medyczne w rejonach prowadzonych działań, celem 

systematycznego informowania szefa sztabu dowódcy 

prowadzonej operacji o liczbie osób hospitalizowanych,  

oraz którym udzielono pomocy lekarskiej; 

o opracowanie planu zabezpieczenia dochodzeniowo-śledczego, 

zawierającego planowane siły i środki, ich rozmieszczenie  

oraz szczegółowe zadania dla policjantów i przedłożenie go do 

zatwierdzenia dla szefa sztabu; 

o zlecanie przeprowadzania badań kryminalistycznych; 

o współdziałanie z innymi podmiotami (służbami) w zakresie 

przygotowania i realizacji czynności dochodzeniowo-

wykrywczych, w szczególności z prokuratorami, sądami, CBŚ, 

ABW; 

o opracowanie bezpośrednio po zakończeniu operacji (akcji) 

raportu końcowego, zawierającego analizę przeprowadzonych 

działań wraz z wnioskami oraz informacje: 

 wykaz osób doprowadzonych i zatrzymanych; 

 wykaz szkód i strat w mieniu, w tym policyjnym; 

 wykaz osób hospitalizowanych, poszkodowanych, w tym 

policjantów. 

 zadania zespołu łączności i informatyki: 

o zadanie główne: zorganizowanie i utrzymanie systemu łączności 

zapewniającego sprawne dowodzenie i współdziałanie  

w realizacji przyjętej taktyki działań, realizowane  

w porozumieniu z kierownikiem właściwej terytorialnie komórki 

organizacyjnej ds. łączności i informatyki; 

o zadania szczegółowe: 

 opracowanie schematu struktury organizacji łączności 

dowodzenia, współdziałania, alarmowanie oraz 

zorganizowanie systemu łączności na potrzeby operacji 

(akcji); 

 zapewnienie funkcjonowania policyjnych systemów 

łączności, w tym ich współdziałania z systemami łączności 

innych organów i służb, wykorzystywanych na potrzeby 

operacji (akcji); 
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 zabezpieczenie potrzeb sztabu i sił biorących udział  

w działaniach w techniczne środki łączności i informatyki, 

realizowane w porozumieniu z kierownikiem właściwej 

terytorialnie komórki organizacyjnej ds. łączności  

i informatyki; 

 zapewnienie łączności i funkcjonowania informatycznych 

baz danych dla potrzeb stanowisk dowodzenia, 

zapewnienie funkcjonowania środków łączności oraz 

zapewnienie dostępu do informatycznych baz danych dla 

potrzeb stanowisk dowodzenia; 

 udział w opracowaniu raportu końcowego. 

 zadania zespołu logistycznego: 

o zadanie główne: zorganizowanie i zapewnienie wsparcia 

logistycznego operacji (akcji); 

o zadania szczegółowe: 

 zabezpieczenie logistyczne sił uczestniczących  

w działaniach w zakresie materiałowo-technicznym, 

medycznym i finansowym; 

 koordynacja przedsięwzięć związanych z uzupełnieniem 

potrzeb i odpoczynkiem zaangażowanych sił i środków; 

 udział w organizowaniu pomocy materiałowej dla 

poszkodowanej ludności; 

 udział w opracowaniu raportu końcowego. 

 zadania zespołu obsługi sztabu: 

o zadanie główne: zapewnienie warunków do pracy sztabu; 

o zadania szczegółowe: 

 prowadzenie spraw związanych z obiegiem dokumentów, 

ich ewidencjonowaniem, przechowywaniem  

i udostępnianiem; 

 zaopatrywanie sztabu w wydawnictwa topograficzne; 

 zapewnienie obsługi techniczno-biurowej  

oraz kwatermistrzowskiej sztabu; 

 uporządkowanie i skompletowanie po zakończeniu działań 

całej dokumentacji sztabu, zgodnie  

z obowiązującymi zasadami archiwizacji85. 

Podobnie jak skład komórek sztabu, podobnie zadania im przydzielane 

zależą od celu stawianego stojącego przed operacją i tym samym od zadań, 

jakie będą postawione sztabowi podczas ich realizacji. Powyżej przedstawiony 

                                                           
85 Załącznik nr 1, Część III Zarządzania nr 23 KGP. 
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zakres kompetencji i obowiązków zespołów jest wariantem, który można 

modyfikować w zależności od potrzeb operacyjnych struktury dowodzenia. 

Kolejnym elementem niezbędnym do realizacji procesu dowodzenia jest 

dokumentacja86. Poza tym, że jest ona przydatna w procesie planowania 

działań, to również spełnia istotną rolę w fazie organizowania i rozliczenia 

wykonywanych w trakcie akcji czy operacji czynności. Prawidłowe jej 

prowadzenie przekładać się powinno na wysoki poziom kultury sztabowej  

i tym samym zapewniać jak najwyższą jakość wykonywanych zadań.  

Do najważniejszych dokumentów przydatnych w procesie dowodzenia 

działaniami policyjnymi należą: 

 plan działania dowódcy akcji lub operacji, który zawiera  

w szczególności: 

o ogólną charakterystykę zagrożeń, w tym ocenę sytuacji  

i prognozę jej rozwoju, dokonaną na podstawie wszelkich 

dostępnych informacji, wiedzy i doświadczenia; 

o podstawę prawną; 

o cel działań – określenie pożądanego stanu do osiągnięcia  

w wyniku działań sił policyjnych; 

o siły i środki operacji; 

o organizację dowodzenia i współdziałania (wobec sił policyjnych  

i podmiotów pozapolicyjnych uczestniczących w działaniach): 

 siły i środki podoperacji; 

 zadania dla podległych sił; 

o przewidywane warianty działań – określenie sposobów 

postępowania zmierzających do uzyskania zakładanego celu 

działania; 

o rodzaj i zakres użycia lub wykorzystania środków przymusu 

bezpośredniego; 

o organizację łączności; 

o umundurowanie i wyposażenie do działań; 

o organizację zabezpieczenia logistycznego działań, w tym 

wyposażenie w sprzęt i technikę policyjną, umundurowanie, 

transport, zabezpieczenie bytowe, opieka medyczna, 

uzupełnianie potrzeb; 

o postanowienia końcowe, w tym: 

 czas, miejsce odpraw, osoby odpowiedzialne; 

 termin pełnej gotowości do działań; 

                                                           
86 Dokumenty dowodzenia, do których zalicza się zarządzenia, decyzje, rozkazy, plany działań, mapy 
robocze, mapy decyzji, szkice i harmonogramy. 
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 termin gotowości rozpoczęcia podoperacji; 

 współpraca ze środkami masowego przekazu; 

 wyznaczenie w zależności od potrzeb osoby do ustalenia 

ewentualnych szkód w mieniu Policji. 

o załączniki do planu działania, które mogą stanowić: 

 plan graficzny przewidywanych i prowadzonych działań 

(na planach i mapach, przy wykorzystaniu obowiązujących 

znaków umówionych); 

 dokumenty uzupełniające plan, wynikające ze zmiany 

sytuacji, uzyskania nowych informacji, które w sposób 

istotny mogą wpłynąć na sposób realizacji zadań  

i przebieg działań; 

 elementy uzupełniające, które nie znalazły się w planie 

działania; 

 przepisy związane z prowadzoną operacją. 

 dokumenty dowodzenia: 

o zarządzenie dotyczy zadań zabezpieczających działania.  

W razie ograniczonego czasu na przygotowanie działań  

w zarządzeniach mogą być przekazywane również zadania  

z pominięciem rozkazu. Zasadnicza różnica miedzy zarządzeniem 

a rozkazem polega na tym, że zarządzenie jest na ogół 

przeznaczone tylko dla jednego wykonawcy. Treść zarządzenia 

może dotyczyć zadania cząstkowego lub całości zadania.  

W zarządzeniu podaje się: 

 ocenę sytuacji operacyjnej; 

 zadania oddziału (pododdziału), którego zarządzenie 

dotyczy; 

 zadania sił współdziałających; 

 czas gotowości do wykonania zadania. 

o rozkaz do działań jest to ustne lub pisemne określenie zadania 

oraz sposobu jego wykonania. Rozkaz ujmuje się w punktach,  

a jego treść zależy od rodzaju działań i decyzji dowódcy.  

W rozkazie wymienia się tylko te informacje, które są niezbędne 

wykonawcom. Powiela się go w ścisłe określonej liczbie 

egzemplarzy i rozsyła do podległych dowódców. Rozkaz 

powinien zawierać: 

 krótką charakterystykę sytuacji operacyjnej; 

 rozwój sytuacji; 

 siły i środki; 
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 zadania dla podległych pododdziałów; 

 skład i zadania odwodu; 

 sposób wykonania otrzymanego zadania; 

 informacje o działaniu innych pododdziałów w danym 

rejonie lub w sąsiedztwie; 

 łączność; 

 sygnały i znaki rozpoznawcze; 

 miejsce stanowiska dowodzenia; 

 sposób składania meldunków i współdziałanie. 

o mapy (plany, szkice) robocze sporządzają członkowie sztabu, 

każdy w zakresie swojego działania. Mogą je przygotowywać 

także komendanci jednostek Policji, dowódcy operacji  

i pododdziałów. Na mapy robocze nanosi się takie dane jak: 

położenie uczestników zdarzenia i oczekiwany kierunek ich 

działań, położenie sił własnych i ich zadania, położenie i zadania 

sił współdziałających oraz linie ich rozgraniczające, główne 

przedsięwzięcia dotyczące zabezpieczenia działań, stanowiska 

dowodzenia itp. Naniesienie tych danych na mapę powinno 

umożliwiać właściwe zrozumienie zadania, ocenę sytuacji 

operacyjnej i podjęcie decyzji dotyczącej działań, postawienie 

zadań podległym pododdziałom i kontrolę ich wykonania, 

meldowanie przełożonemu oraz informowanie podwładnych, jak 

też współdziałających o sytuacji i decyzjach dowódcy, 

dowodzenie podległymi pododdziałami itp.; 

 dokumenty sprawozdawcze, do których zalicza się dzienniki 

działań, meldunki, sprawozdania, komunikaty: 

o dziennik działań akcji/operacji prowadzi się w celu 

chronologicznego notowania przebiegu i wyników działań. 

Zapisuje się w nim: sytuację operacyjną i stan zagrożenia, 

położenie i stan sił własnych od chwili otrzymania zadania, 

decyzje dowódcy, przebieg działań ze szczególnym opisem 

najbardziej istotnych wydarzeń, prace poszczególnych 

dowódców, wyniki działań. Do dziennika dołącza się 

najważniejsze dokumenty, np. rozkazy, zarządzenia, szkice; 

o meldunki – dzielą się na terminowe lub doraźne. Terminowe 

składa się w czasie ustalonym przez przełożonego, natomiast 

doraźne – zależnie od sytuacji lub na zadanie sztabu (dowódcy 

operacji). W dokumentach tych melduje się o otrzymaniu zadania 

do wykonania, wykonaniu określonych czynności związanych z 
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przygotowaniem do działań i osiągnięciem gotowości oraz 

wynikach działań, gwałtownych zmianach sytuacji operacyjnej i 

podjętych w związku z tym decyzjach; 

o raport końcowy – dokument pisemny przedstawiający przebieg 

działań, sporządzany po zakończeniu działań przez 

poszczególnych dowódców oraz szczegółową analizę 

prowadzonych działań; 

o komunikat – oficjalna wiadomość, informacja podana do 

powszechnej wiadomości osobom upoważnionym w formie 

dokumentu lub drogą radiową. 

 dokumenty pomocnicze, do których zalicza się notatki, obliczenia, 

tabele (np. marszu), wykresy, zapotrzebowania: 

o notatki – spostrzeżenia zapisane w trakcie realizacji operacji, 

zwykle w skrócie, mogą być sformalizowane, służbowe  

lub urzędowe; 

o obliczenia – wyniki liczenia, przewidywania, prognozowania 

działań; 

o tabele – wykazy, zestawienia, rejestry danych zwykle 

liczbowych, rozmieszczonych na arkuszu w określonym 

porządku według rubryk; 

o wykres – rysunek przedstawiający przebieg działań, zmiany 

liczbowe, zależności, sporządzany w formie graficznej, 

kolumnowej87. 

Obok dokumentów niezbędnych w procesie dowodzenia znaczącą rolę  

w zapewnieniu wykonania zadania odgrywają środki łączności i informatyki.  

Są to wszelkiego rodzaju zasoby techniczne i materiałowe wydzielone do 

wykorzystania w systemie dowodzenia zorganizowane w infrastrukturę 

techniczną stanowiska dowodzenia, sieci telekomunikacyjne, informatyczne, 

pocztowe, sygnalizacyjne, wspomagania dowodzenia itp. Środki łączności 

współcześnie podlegają dynamicznym zmianom, co jest wynikiem rozwoju 

technologii oraz wzrostu zapotrzebowania na ilość i jakość przesyłanych 

informacji88.  

 Aby powyżej wymienione zasoby mogły spełnić stawiane przed nimi 

zadania powinny spełniać następujące kryteria: 

 zapewniać łączność pomiędzy wszystkimi biorącymi udział  

w działaniach komponentami – szczególnego znaczenia nabiera to 

                                                           
87 Załącznik nr 1, Część III Zarządzania nr 23 KGP. 
88 A. Wisz, Środki dowodzenia w organizacji wojskowej, [w:]  J. Kręcikij, J. Wołejszo (red.), Podstawy 
dowodzenia, dz. cyt., s. 342. 
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podczas realizacji działań przez wiele podmiotów z różnych 

jednostek Policji, wspomaganych przez inne instytucje 

bezpieczeństwa narodowego. Permanentnym problemem w tym 

obszarze jest zapewnienie łączności pomiędzy służbami 

dysponującymi różnymi środkami łączności oraz w sytuacji 

ograniczonej możliwości wykorzystania niektórych systemów 

łączności (radiowych, satelitarnych, telefonii komórkowej); 

 umożliwić rozdzielenie łączności, a w razie konieczności jej 

synchronizację pomiędzy komórkami dowodzenia, a poziomem 

wykonawczym; 

 zapewnić niejawność i bezpieczeństwo przekazywania informacji; 

 gwarantować trwałość, jakość i szybkość przekazywania 

komunikatów; 

 umożliwić rejestrację przekazywanych i odbieranych danych; 

 zapewnić łatwość i intuicyjność podczas użytkowania  

z utrzymaniem trwałości urządzeń łączności; 

 zapewnić niezależność użytkowanych systemów łączności od sieci 

publicznych i komercyjnych. 

Zapewnienie łączności w procesie dowodzenia jest jednym  

z najpoważniejszych wyzwań stojących przed organizatorem działań 

policyjnych. Jak pokazują doświadczenia z praktycznych realizacji, 

komunikacja pomiędzy komórkami dowodzącymi a wykonawczymi jest 

kluczowa dla szybkiego i skutecznego wykonywania stawianych zadań. 

Dodatkowym elementem jest jeszcze umiejętność sprawnego 

wykorzystywania posiadanych zasobów, tak by operatorzy obsługujący 

poszczególne środki łączności byli w stanie szybko i jednoznacznie 

interpretować i przekazywać otrzymywane komunikaty. Pamiętać jeszcze 

należy o tym, by unikać deformowania treści informacji podczas jej 

przekazywania kolejnym odbiorcom. Prowadzić to może do mylnej 

interpretacji faktów i powodować niepożądane skutki na poziomie planowania 

i organizowania działań policyjnych. 

2.4. Proces dowodzenia 

Proces dowodzenia jest obok organizacji dowodzenia i środków 

dowodzenia jednym z trzech podstawowych elementów systemu dowodzenia. 

W wojskach lądowych SZ RP proces dowodzenia określany jest jako 

całokształt celowej działalności dowódcy i jego organów dowodzenia, 

realizowany w ramach określonego systemu dowodzenia, zapewniający 
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wysoką gotowość bojową i właściwe przygotowanie wojsk do najlepszego 

osiągnięcia celów walki oraz kierowanie wojskami w czasie jej prowadzenia89. 

Jest też definiowany jako proces informacyjno-decyzyjny realizowany  

w cyklach decyzyjnych przez dowództwa rozmieszczone w sieci stanowisk 

dowodzenia swojego szczebla organizacyjnego, polegający na cyklicznym 

zbieraniu informacji, a następnie ich przetwarzaniu w informacje decyzyjne, 

które w formie zadania doprowadza się do wykonawców90. 

 W Policji proces dowodzenia obejmuje łańcuch informacyjno-

decyzyjny realizowany w cyklach decyzyjnych przez dowództwo, 

rozmieszczone na stanowisku dowodzenia swojego szczebla organizacyjnego, 

jednakowy na wszystkich szczeblach dowodzenia, polegający na cyklicznym 

zbieraniu i opracowywaniu informacji, a następnie w ich przetwarzaniu  

w informacje decyzyjne, które w formie zadania doprowadza się do 

wykonawców91. 

Omawiając proces decyzyjny w Policji należy podkreślić, że akcja lub 

operacja, ze względu na możliwość jej przygotowania zawczasu lub nie, może 

przebiegać w dwóch wariantach. Po pierwsze, mogą to być działania 

policyjne zawczasu przygotowane. Są to takie akcje i operacje policyjne, które 

są powoływane decyzją odpowiedniego komendanta właściwej jednostki 

Policji, przed wystąpieniem zdarzenia kryzysowego. Są to wszelkiego rodzaju 

działania podejmowane na podstawie analizy ryzyka dotyczących 

przedsięwzięć planowanych (imprez masowych, zgromadzeń, przegrupowań, 

uroczystości z udziałem dużej liczby osób). Wówczas jednostka sztabu lub 

funkcjonariusze pionu prewencji dysponują wcześniej szeregiem informacji na 

temat charakteru zdarzenia, potencjalnych zagrożeń oraz znają decyzje  

i zamiar przełożonego. Przekłada się to na możliwość opracowania zawczasu 

koncepcji92 realizacji operacji (akcji) policyjnej, w której zamieszcza się 

następujące informacje: 

 podstawę prawną; 

 ocenę sytuacji operacyjnej93; 

 cel działania i sposób jego osiągniecia; 

                                                           
89 J. Kręcikij, J Wołejszo, N. Prusiński (red.), Podręcznik oficera sztabu, Warszawa 2009, s. 3.  
90 J. Michniak, System dowodzenia, [w:] J. Kręcikij, J. Wołejszo (red.), Podstawy dowodzenia, dz. cyt.,  
s. 86. 
91 Załącznik nr 1 Zarządzania nr 23 KGP. 
92 Koncepcja – projekt sposobu przygotowania i realizacji operacji, opracowany przez dowódcę 
operacji, na podstawie którego można przygotować plan działania dowódcy operacji. Wzór dokumentu 
zawiera załącznik do nr 2 Zarządzania nr 23 KGP. 
93 Ocena sytuacji operacyjnej – wszystkie czynniki, procesy i zjawiska obiektywnej rzeczywistości 
mające istotne znaczenie dla organizacji walki z przestępczością, ochrony bezpieczeństwa i porządku 
publicznego oraz uwzgledniające: organy spraw wewnętrznych i administracji, aktualny stan 
bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz wpływ otoczenia. 
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 siły i środki przewidziane do realizacji operacji (akcji); 

 zadania kierowników jednostek i komórek organizacyjnych; 

 przewidywane scenariusze; 

 postanowienia końcowe. 

Omawiana koncepcja jest zatwierdzana przez przełożonego, co jest 

informacją, że na jej podstawie można przystąpić do opracowywania planu 

działania. Jest to kolejny dokument planistyczny, który jest opracowywany 

przed rozpoczęciem działań. Plan działania jest podstawą do późniejszej 

realizacji czynności w trakcie akcji lub operacji policyjnej. Znajdują się w niej 

przede wszystkim: 

 ogólna charakterystyka zagrożeń; 

 podstawa prawna; 

 cel działań; 

 siły i środki operacji (akcji), w tym zestawienie sił i środków 

wsparcia; 

 organizacja dowodzenia i współdziałania w tym powołanie imienne 

najważniejszych komórek dowodzenia z określeniem zakresu ich 

zadań; 

 przewidywane warianty działań; 

 tryb użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego; 

 organizacja łączności; 

 umundurowanie i wyposażenie; 

 organizacja zabezpieczenia logistycznego; 

 postanowienia końcowe. 

plan działania jest opracowywany przez szefa sztabu i zatwierdzany 

przez dowódcę operacji (akcji) policyjnej. Jest to więc pierwszy wewnętrzny 

dokument dowodzenia powołany na potrzeby realizacji czynności policyjnych. 

Drugi wariant prowadzenia działań policyjnych jest związany  

z odpowiedzią na zdarzenie kryzysowe, które ma miejsce nieoczekiwanie. Brak 

jest zatem możliwości na przygotowanie koncepcji i planu działania.  

W takich wypadkach przełożony może wydać polecenie (nawet w formie 

ustnej) o powołaniu operacji lub akcji policyjnej. Jest to rozkaz wszczęcia 

czynności związanych z powołaniem obsady dowództwa oraz 

zapoczątkowania działań dowodzenia na miejscu zdarzenia kryzysowego. 

Przykładami tego typu zdarzeń mogą być wszelkiego rodzaju incydenty 

związane z sytuacjami zakładniczymi (w tym o charakterze terrorystycznym), 

zabarykadowaniami z bezpośrednim zagrożeniem dla życia lub zdrowia wielu 

osób, pościgi za sprawcami poważnych przestępstw oraz inne zdarzenia, 
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których zaistnienie było niemożliwe do przewidzenia, a które mogą skutkować 

poważnymi zakłóceniami w systemie bezpieczeństwa na danym obszarze.  

W sytuacji, gdy brak jest możliwości opracowania koncepcji oraz planu 

działania, dowódca prowadzi czynności procesu dowodzenia w formie mocno 

skróconej. W takim przypadku,  wszelkie aktywności podejmowane  

w obszarze działań policyjnych dowódca akcji lub operacji dokumentuje  

w dzienniku działań. Wykonywanie zadań w takich warunkach cechuje wysoki 

deficyt czasu i informacji. Decyzje podczas dowodzenia takimi operacjami 

muszą zapadać bardzo szybko, często bez możliwości przeprowadzenia nawet 

podstawowych czynności procesu dowodzenia. Dlatego w takich  

wypadkach dużego znaczenia nabiera fachowość i doświadczenie 

dowodzących policjantów. Od ich profesjonalnego przygotowania zależy 

jakość podejmowanych decyzji i, co za tym idzie, skuteczność funkcjonariuszy 

poziomu wykonawczego. Dodatkowo, dowódcy różnych szczebli posiadają 

dokumenty uniwersalne, procedury czy plany, które można zaimplementować 

do konkretnej sytuacji i jedynie dostosować niektóre elementy odmienne czy 

charakterystyczne dla wybranego zdarzenia. W zależności też od możliwości 

czasowych, dowódcy będą mogli wykonać wszystkie lub jedynie wybrane 

czynności wchodzące w skład żmudnego procesu dowodzenia. Nie będzie to 

jednak planowanie pełne i realizowane w komforcie pracy sztabowej, co może 

się przekładać na mniejszą jakość wykonywanych zadań. Dlatego tak 

niezbędne w takich wypadkach jest szkolenie dowództw i sztabów w zakresie 

podejmowania działań ad hoc, przygotowywanie procedur uniwersalnych  

i prowadzenie ćwiczeń sztabowych w trudnych, wymagających szybkości 

podejmowania decyzji warunkach. W związku z tym, przedstawiony poniżej 

model przeprowadzenia procesu dowodzenia jest jedynie propozycją i ideą, 

zawierającą wszystkie czynności planistyczne, które nie zawsze będą mogły 

zostać zrealizowane w ramach dowodzenia akcją  

lub operacją policyjną. 

 Analizując dowodzenie jako proces, przyjmuje się, że obejmuje on 

zasadnicze trzy etapy: 

 planistyczny; 

 wykonawczy; 

 kontrolny. 
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Rys. 3 Etapy procesu dowodzenia. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: J. Wołejszo. J. Kręcikij, Podstawy 

dowodzenia w działaniach sieciocentrycznych, Warszawa 2013, s. 213. 

Każda z tych faz procesu dowodzenia może zostać dowolnie wypełniona 

czynnościami podejmowanymi przez dowództwa i sztaby. Zależeć to będzie od 

wielu czynników, między innymi od stylu dowodzenia, warunków i możliwości 

przeprowadzenia całości procesu podejmowania decyzji, charakteru zdarzenia 

i warunków środowiska zewnętrznego. Dlatego też przedstawiona poniżej 

propozycja autora jest jedynie modelem, zaczerpniętym z wojskowej teorii 

dowodzenia, a dostosowanym do warunków policyjnego środowiska 

operacyjnego. Istotnym z perspektywy działań policyjnych jest to, że z reguły 

sytuacje kryzysowe w rozumieniu działań policyjnych cechują się większą 

dynamiką, niż działania prowadzone przez siły zbrojne. To też implikuje brak 

możliwości zabezpieczenia odpowiedniego czasu na przeprowadzenia 

wszystkich czynności z procesu dowodzenia postulowanego przez środowisko 

wojskowe. Jednak omówienie pełnego zakresu cyklu podejmowania decyzji 

gwarantuje ujęcie tematu szeroko, z możliwością redukcji wybranych 

czynności w zależności od potrzeb i pojawiających się ograniczeń.  
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 Rozpatrując proces dowodzenia bardziej szczegółowo można 

wydzielić w nim cztery fazy, które mają inne zadania, a w całości gwarantują 

zapewnienie najwyższej jakości kierowania działaniami policyjnymi. Do nich 

należą: 

 ustalanie położenia; 

 planowanie; 

 stawianie zadań; 

 kontrola. 

 

Rys. 4. Układ procesu dowodzenia. 
Źródło: Planowanie działań na szczeblu taktycznym w wojskach lądowych, Warszawa 

2006, załącznik nr 1. 
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1. Ustalenie położenia 

Ten etap jest ściśle związany z otrzymaniem zadania od przełożonego 

lub jego realizacją z własnej inicjatywy. W działaniach policyjnych z reguły, po 

zaistnieniu sytuacji kryzysowej i zarządzeniu odpowiednio akcji lub operacji, 

właściwy przełożony określi swój zamiar i wyda rozkaz do działania. Z chwilą 

otrzymania zadania dowódca zapoczątkowuje proces dowodzenia  

i przystępuje do realizacji pierwszej fazy procesu dowodzenia – ustalenia 

położenia. Jest to czynność realizowana w sposób ciągły, bowiem sytuacja 

związana ze zdarzeniem wciąż może się zmieniać i będzie wymagała od 

dowódcy jej monitorowania i wprowadzania modyfikacji lub ustalania całkiem 

nowych rozwiązań. 

Słowem kluczowym dla tej fazy jest informacja. Będzie ona 

pozyskiwana, gromadzona, porządkowana, przechowywana, wartościowana, 

porównywana i analizowana. Źródła tych informacji będą różne i mogą 

zawierać się w następujących kategoriach: 

 posiadane (informacje sytuacyjne) – są to informacje, które dowódca 

posiada z chwilą rozpoczęcia działań i stanowią punkt wyjściowy do 

realizacji zadania;  

 wpływające (informacje sytuacyjne i dyrektywne) – każda sytuacja 

jest dynamiczna i w kolejnych niemalże chwilach będą wpływały 

kolejne informacje dotyczące zdarzenia, mogą one pochodzić od 

przełożonych, podwładnych, od świadków zdarzenia;  

 zdobywane (informacje sytuacyjne) – informacje zdobywane  

z inicjatywy dowódcy, mogą być wynikiem pracy operacyjno-

rozpoznawczej, obserwacji, pracy urządzeń techniki operacyjnej lub  

z bezpośrednich rozmów z osobami posiadającymi wiedzę  

o okolicznościach zdarzenia.  

Całość podejmowanych czynności w tej fazie jest podporządkowana 

celowi zdobycia jak największej wiedzy na temat okoliczności zdarzenia 

kryzysowego w jego wielu aspektach. Posiadanie tej wiedzy umożliwi dowódcy 

dalszą pracę nad wykonaniem zadania. Zaniedbania na etapie gromadzenia 

informacji w fazie ustalania położenia mogą przełożyć się na mylną ocenę 

sytuacji i nieodpowiednie zaplanowanie działań policyjnych.  

W związku z tym należy rozważyć podporządkowanie gromadzenia danych 

według określonych obszarów istotnych dla dowódcy z perspektywy 

wykonania zadania i okoliczności zdarzenia w kategoriach takich jak na 

przykład: 

 dane o sprawcy – dane osobowe, rodzina, znajomi, charakterystyka 

wyglądu zewnętrznego osoby, posiadanie niebezpiecznych narzędzi, 
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ocena stanu emocjonalnego, motyw działania, podjęte przez sprawcę 

działania i skutki tych działań, łącznie z oceną ich kwalifikacji 

prawnej, możliwości i ocena przyszłego zachowania sprawcy; 

 dane o własnych siłach i środkach – znajomość posiadanych sił  

i środków wydzielonych do realizacji zadania, pod względem 

zarówno ilościowym, jak i możliwości realizacji określonych 

czynności, ograniczenia w ich wykorzystaniu (prawne, czasowe, 

związane z wyposażeniem), ocena możliwości uzyskania wsparcia od 

przełożonego lub innych współpracujących instytucjach, znajomość 

roli i zadań innych podmiotów będących na miejscu zdarzenia; 

 dane o środowisku – miejsce zdarzenia (charakter środowiska pod 

względem możliwości podejmowania działań i zbadanie czynników 

takich jak na przykład warunki pogodowe, pora roku czy nawet dnia, 

ograniczenia w możliwości wykorzystania określonego sprzętu, 

prognozy zmiany warunków środowiska prowadzonych działań i ich 

wpływ na możliwość wykonania zadania); 

 stopień zagrożenia i natura zdarzenia kryzysowego – ocena stopnia 

zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego ze 

szczególnym uwzględnieniem zagrożenia dla życia, zdrowia  

i mienia, wpływ czasu i innych czynników zewnętrznych na rozwój 

zagrożenia, możliwość zainteresowania mediów i inne skutki wtórne 

zdarzenia, które mogą się generować w kolejnych godzinach trwania 

incydentu, możliwości zapewnienia pomocy medycznej  

i transportu ewentualnych ofiar zdarzenia). 

Wymienione elementy nie wyczerpują katalogu możliwości 

zapotrzebowania na informacje w przypadku wszystkich potencjalnych 

zdarzeń kryzysowych. To dowódca będzie określał każdorazowo potrzeby  

i priorytety w zakresie zdobywania informacji, kierując się charakterem 

zdarzenia i zadaniem, jakie ma do wykonania. Ważne jest, by informacje, które 

zostały potwierdzone i są wiarygodne, zostały umieszczone na odpowiednich 

nośnikach, umożliwiając w ten sposób efektywniejszy sposób ich 

wykorzystania. Można w tym obszarze posługiwać się mapami, szkicami, 

tablicami poglądowymi, prezentacjami czy symulacjami komputerowymi. 

Pamiętać należy, by nośniki te umożliwiały nanoszenie poprawek  

i wprowadzanie zmian sytuacyjnych (na przykład stosowanie oleat na 

mapach), bowiem wraz z rozwojem sytuacji, zmieniać się powinien jej 

przedstawiany obraz, na którym pracuje dowódca wraz ze swoim sztabem. 
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2. Planowanie 

Celem etapu planowania jest znalezienie odpowiedzi na pytanie: jak 

wykonać postawione zadanie? Efektem tego cyklu czynności powinno być 

znalezienie najlepszego sposobu wykonania zadania oraz przedstawienie tego 

sposobu w odpowiednich dokumentach dowodzenia. Aby zakończyć ten 

proces na najwyższym poziomie powinien on obejmować między innymi: 

 analizę otrzymanego zadania i ocenę całego kompleksu czynników 

wpływających na jego wykonanie; 

 identyfikację potencjalnych wariantów wykonania zadania; 

 ocenę wytworzonych wariantów; 

 podjęcie decyzji oraz sformułowanie zamiaru działania; 

 przygotowanie planu działania oraz rozkazu do działania,  

który będzie stanowił podstawę do działania dla podwładnych  

i pracy bieżącej własnego szczebla dowodzenia94. 

W planowaniu wyróżnia się następujące po sobie etapy:  

 ocena sytuacji;  

 podjęcie decyzji;  

 rekonesans;  

 opracowanie planu działania – sporządzanie szkicu działania;  

 przygotowanie danych do wydania rozkazu bojowego95. 

Celem oceny sytuacji jest dogłębne zrozumienie zadania otrzymanego 

od przełożonego, jego zamiaru (w tym myśli przewodniej), szczegółowa ocena 

czynników wpływających na wykonanie zadania, wypracowanie, rozważenie  

i porównanie wariantów działania przeciwnika i wojsk własnych,  

a w konsekwencji stworzenie warunków do podjęcia decyzji. 

W ramach oceny sytuacji wyróżnia się następujące czynności:  

 analizę zadania – jest pierwszą czynnością fazy planowania i etapu 

oceny sytuacji. Jako czynność w procesie oceny sytuacji precyzuje 

ona, co i w jakim celu należy wykonać, by zrealizować otrzymane 

zadanie. Obejmuje takie elementy jak: 

o Jakie jest zadanie i zamiar działania przełożonego oraz jaka jest 

rola własnego szczebla dowodzenia w realizacji planów 

przełożonego? 

o Czego wymaga przełożony lub co należy wykonać,  

aby zrealizować jego zamiar? 

                                                           
94 Por. J. Kręcikij, J. Wołejszo, Specyfika podejmowania decyzji w środowisku sieciocentrycznym,  
[w:] J. Wołejszo, J. Kręcikij, Podstawy dowodzenia w aspekcie…, dz. cyt., s. 204. 
95 Tamże, s. 204. 
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o Czy i jeśli tak, to jakie istnieją ograniczenia swobody działania? – 

jest to identyfikacja wszelkich istniejących zakazów i nakazów  

w obszarze prawa, zagrożenia dla życia i zdrowia, użycia 

wybranych sił i środków itd.; 

o Efektem pracy planistycznej tego etapu powinno być 

sformułowanie zadania własnego oraz myśli przewodniej 

dowódcy. Sprecyzowane zadanie własne należy formułować  

w ten sposób, aby zawierały w sobie odpowiedź na pytania: kto, 

kiedy, gdzie i co ma zrobić oraz w jakim celu jest to robione. 

Myśl przewodnia dowódcy pododdziału jest krótkim  

i jednoznacznym określeniem, co podległy pododdział musi 

zrobić, aby wykonać zadanie, w odniesieniu do przeciwnika, 

terenu oraz pożądanego stanu końcowego. 

 kalkulację czasu – jest czynnością etapu oceny sytuacji fazy 

planowania, która częściowo już jest realizowana w czasie analizy 

zadania, tj. gdy rozpatrywane są ograniczenia czasowe. Podstawą do 

wypracowania kalkulacji czasu, jaką prowadzi dowódca 

pododdziału, są ograniczenia czasowe otrzymane w zadaniu od 

przełożonego (czas otrzymania zadania, czas gotowości do działania 

itp.) oraz wnioski z analizy zadania, tj. przedsięwzięcia, które musi 

wykonać pododdział, aby jak najlepiej i najszybciej przygotować się 

do realizacji postawionego zadania. Dowódca nie powinien zająć 

więcej niż 1/3 czasu na własną pracę (w tym na wydanie rozkazu 

bojowego), pozostawiając pozostały czas na przygotowanie 

podwładnych do prowadzenia przez nich działań. Istotne jest 

rozdzielenie czasu na dzienny i nocny oraz wydanie zarządzenia 

przygotowawczego, jeżeli jest konieczne, gdyż nie zawsze 

występuje, zależy od przyjętej metody planowania działań – 

wydawane przy równoległym planowaniu działań, w sytuacji 

prowadzenia działań z wykorzystaniem sił specjalistycznych Policji 

należy rozważyć wydanie zarządzenia przygotowawczego 

obejmującego pierwsze wskazówki dotyczące przygotowania działań 

przez pododdziały na przykład antyterrorystyczne, by można było 

odpowiednio wcześnie rozpocząć proces przygotowania do działania 

podległego komponentu, w zarządzeniu przygotowawczym można 

ująć: 

o sprecyzowane zadanie własne; 

o myśl przewodnią dowódcy; 

o charakter przyszłych działań; 
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o wytyczne i priorytety co do przedsięwzięć rozpoznania, jakie 

powinny być podjęte przez podwładnych; 

o zadania dotyczące przygotowania pododdziału do prowadzenia 

działań lub wykonywania innych czynności niezbędnych do 

wykonania postawionego zadania i terminy ich realizacji; 

o inne dane wynikające z konkretnej sytuacji. 

 ocena czynników wpływających na wykonanie zadania – celem 

tego etapu jest zidentyfikowanie i szczegółowa ocena tych 

czynników, które w różny sposób wpływać będą na realizację 

otrzymanego zadania oraz ustalenie kilku realnych sposobów jego 

wykonania, czyli wariantów działania własnego szczebla 

dowodzenia i podległych sił oraz środków. Ocena czynników może 

obejmować takie elementy jak: ocenę sprawcy (w tym określenie 

możliwych wariantów zachowania się sprawcy – będącą pochodną 

jego profilu psychologicznego, motywu, posiadanych narzędzi  

i środków do prowadzenia walki), ocenę sił będących w dyspozycji 

dowódcy, ocenę otoczenia i innych czynników; 

 ustalenie, rozważenie i porównanie wariantów działania – 

punktem wyjściowym do budowania opcji realizacji zadania powinny 

być założone sposoby działania sprawcy. Do każdego 

prawdopodobnego zachowania się sprawcy należy opracować 

możliwości działania sił policyjnych. Celem rozważenia  

i porównania wariantów działania jest ustalenie słabych i silnych 

stron poszczególnych opcji wykonania zadania w konfrontacji  

z przewidywanym sposobem działania sprawcy i ustalenie 

optymalnego kierunku działania. Dowódca w tej czynności, po 

ustaleniu ewentualnych słabych stron sposobu wykonania zadania, 

dokonuje jego modyfikacji, usuwając wykryte wady. Porównania 

poszczególnych wariantów działania dowódca pododdziału 

dokonuje metodą wad i zalet. Może w tym celu wykorzystać wyniki 

oceny poszczególnych opcji działania z poprzedniej czynności – czyli 

ich rozważania. Sposoby działania przedstawia dowódcy szef sztabu 

na odprawie służbowej, w której uczestniczą najważniejsze osoby 

funkcyjne dowództwa. Szef sztabu wskazuje krótko wszystkie 

możliwe warianty i rekomenduje do wykonania najbardziej zasadny  

i efektywny. Dowódca podejmuje ostateczną decyzję o przyjęciu 

wybranej opcji lub nakazuje dalszą pracę nad dopracowaniem jej 

ostatecznego kształtu. Według zarządzenia nr 23 KGP wariant 

działania to ogólny zarys planu jednego z możliwych sposobów 
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wykonania zadania. Opracowuje się ich równolegle kilka przyszłych 

wariantów na bazie wniosków z analizy zadania i oceny czynników 

wpływających na wykonanie zadania. Dowódca na podstawie 

przesłanek wynikających z analizy i możliwości własnych podejmuje 

decyzje, co do wyboru najbardziej racjonalnego i realnej opcji 

działań. Określenie sposobu działań może zakładać zaangażowanie 

tylko sił będących w dyspozycji, a także (gdy ich liczebność lub jakość 

nie zapewnia skuteczności działań) sił i środków dodatkowych. Przy 

planowaniu wariantów należy uwzględnić: wielkość i jakość sił, 

rodzaj środków będących w dyspozycji operacji (akcji), wielkość i 

jakość oraz możliwości sił i środków podmiotów współdziałających, 

właściwe rozpoznanie i trafną ocenę sytuacji operacyjnej, sprawne 

funkcjonowanie łączności, rodzaj terenu (obiektu), wielkość rejonu 

działań, charakter zdarzenia, liczbę uczestników, warunki 

atmosferyczne, zagrożenia terrorystyczne itp. Warianty działań 

mogą być przygotowywane do każdej fazy działań sił policyjnych96. 

Podjęcie decyzji jest drugim etapem fazy planowania działań, który obejmuje: 

 wybór wariantu działania – jednego z rozpatrywanych – wybór 

jednego z kilku możliwych sposobów działania jest efektem finalnym 

rozważań dowódcy i stanowi podstawę do sformułowania zamiaru 

działania;  

 określenie zamiaru działania (koncepcji przeprowadzenia 

przyszłego działania) – sformułowanie zamiaru działania jest 

podstawą do opracowania planu działania (szkicu działania) oraz 

przygotowania danych do wydania rozkazu bojowego.  

Zamiar dowódcy powinien zawierać następujące informacje:  

 myśl przewodnią dowódcy; 

 sposób wykonania zadania (w razie potrzeby podzielony na 

fazy/etapy), w tym miejsce (sposób) skupienia głównego wysiłku 

(punkt ciężkości, rejony kluczowe); 

 podział sił; 

 priorytety wykorzystania sił i środków wsparcia i zabezpieczenia 

działań. 

Po podjęciu decyzji dowódca może wydać kolejne zarządzenie do 

prowadzenia działań, które będzie zawierało szczątkowe zadania dla 

                                                           
96 Załącznik nr 3 Zarządzania nr 23 KGP. 
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podwładnych, umożliwiając przyspieszenie rozpoczęcia przez nich planowania 

swoich działań97. 

Kolejnymi etapami kończącymi proces planowania są przygotowanie 

planu działania98 oraz rozkazu do działania. Rozkaz do działań jest to ustne 

lub pisemne określenie zadania oraz sposobu jego wykonania. Rozkaz ujmuje 

się w punktach, a jego treść zależy od rodzaju działań i decyzji dowódcy.  

W rozkazie wymienia się tylko te informacje, które są niezbędne wykonawcom. 

Powiela się go w ściśle określonej liczbie egzemplarzy i rozsyła do podległych 

dowódców. Rozkaz powinien zawierać: 

 krótką charakterystykę sytuacji operacyjnej; 

 rozwój sytuacji; 

 siły i środki; 

 zadania dla podległych pododdziałów; 

 skład i zadania odwodu; 

 sposób wykonania otrzymanego zadania; 

 informację o działaniu innych pododdziałów w danym rejonie lub  

w sąsiedztwie; 

 łączność; 

 sygnały i znaki rozpoznawcze; 

 miejsce stanowiska dowodzenia; 

 sposób składania meldunków i współdziałanie99. 

 

3. Stawianie zadań 

Trzecią fazą procesu dowodzenia jest stawianie zadań. Rozkaz 

wydawany jest w celu zapoznania podwładnych z sytuacją i sposobem 

wykonania zadania oraz zadaniami. Dodatkowo jego celem jest spowodowanie 

skoordynowanego wysiłku podległych sił dla osiągnięcia powodzenia  

w wykonaniu zadania. Wydanie rozkazu podwładnym upewnia ponadto 

                                                           
97 Zarządzenie dotyczy zadań zabezpieczających działania. W razie ograniczonego czasu na 
przygotowanie działań w zarządzeniach mogą być przekazywane również zadania z pominięciem 
rozkazu. Zasadnicza różnica miedzy zarządzeniem a rozkazem polega na tym, że zarządzenie jest na 
ogół przeznaczone tylko dla jednego wykonawcy. Treść zarządzenia może dotyczyć zadania 
cząstkowego lub całości zadania. W zarządzeniu podaje się: ocenę sytuacji operacyjnej, zadania 
oddziału (pododdziału), którego zarządzenie dotyczy, zadania sił współdziałających, czas gotowości 
do wykonania zadania. 

Zarządzenie wstępne powinno zawierać wszystkie dane umożliwiające podwładnym rozpoczęcie 
przygotowań do działań: do jakich działań należy być gotowym, jakie czynności trzeba wykonać do 
chwili otrzymania zadania oraz kiedy i gdzie zostaną postawione zadania. W związku  
z przygotowaniem się do działań i ich zabezpieczeniem mogą być wydane zarządzenia dotyczące 
przedsięwzięć rozpoznawczo-informacyjnych, organizacji łączności, dowodzenia itp. Zob. Dokumenty 
dowodzenia [w:] Zarządzaniu nr 23 KGP. 
98 Wzór planu działania zawiera załącznik nr 3 Zarządzania nr 23 KGP. 
99 Dokumenty dowodzenia w Zarządzaniu nr 23 KGP. 
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dowódcę, że przekazane zostały im wszystkie potrzebne dane do właściwego 

wykonania powierzonych zadań. Teoria dowodzenia w wojsku wypracowała 

uniwersalny model rozkazu bojowego, na podstawie którego można 

zaprojektować rozkaz do działań w Policji. Taki model powinien składać się  

z pięciu punktów i kolejno zawierać takie elementy jak: 

1. SYTUACJA – przez przedstawienie sytuacji ogólnej podlegli 

policjanci zapoznani zostają z sytuacją w obszarze przyszłych 

działań. Są tu zawarte tylko informacje, a nie zadania. Punkt ten 

obejmuje trzy podpunkty:  

a. sprawca (w wojsku przeciwnik) – wszystkie dostępne informacje 

otrzymane od przełożonego i z innych źródeł (czynności 

operacyjno-rozpoznawcze, rozpytania świadków zdarzenia, 

obserwacja miejsca zdarzenia itp.), przedstawione jako wnioski;  

b. siły własne – informacje zawierające dokładne zadania 

wydzielonych do zadania sił i środków oraz sił wspierających, 

wzmacniających; 

c. zmiany w podporządkowaniu – dyspozycyjność oraz czas 

obowiązywania zmian wynikających z czasowych przydziałów  

i zmian w podporządkowaniu. 

2. ZADANIE – jest przedstawiane w prostej, jasnej oraz zwięzłej formie. 

W tym punkcie należy udzielić odpowiedzi na następujące pytania: 

KTO? (dotyczy zadania wykonywanego przez stawiającego zadanie 

dowódcy), CO MA ZROBIĆ? (nie dopuścić, neutralizować, 

doprowadzić do uwolnienia, doprowadzić do rozwiązania sytuacji 

kryzysowej itd., KIEDY? (czas), W JAKIM CELU WYKONUJE? (w celu 

przywrócenia bezpieczeństwa i porządku publicznego) oraz GDZIE? 

(ogólnie, rejon i miejsce działania). 

3. REALIZACJA – punkt ten zawiera informacje pozwalające zrozumieć 

sposób, w jaki zadanie ma być wykonane. Składa się z trzech 

podpunktów: 

a. zamiar działania – określa sposób wykonania zadania przez 

podwładnego oraz sposób wsparcia. Musi być jednak na tyle 

szczegółowy, aby zapewnić właściwe działanie. Obejmuje: 

I. Myśl przewodnią dowódcy wydającego rozkaz; 

II. Sposób działania (sposób wykonania zadania – 

szczegółowy opis); 

III. Ugrupowanie bojowe (podział sił); 

IV. Wsparcie i zabezpieczenie działań (w kolejnych 

podpunktach krótkie wyjaśnienie istoty wsparcia  
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i zabezpieczenia działań z zaakcentowaniem 

priorytetów); 

b. zadania dla pododdziałów (środków) przydzielonych; 

c. wytyczne koordynujące – dotyczące walki oraz szczegółów 

wykonywania zadania bojowego (gdy odnoszą się do dwóch lub 

więcej elementów wykonujących wspólnie zadanie bojowe). 

4. ZABEZPIECZENIE LOGISTYCZNE – w punkcie tym są zawarte takie 

elementy jak: zabezpieczenie materiałowe (amunicja, paliwo, oleje, 

smary, racje żywnościowe, części zapasowe itp.), zabezpieczenie 

techniczne, zabezpieczenie medyczne oraz świadczenie usług 

gospodarczo-bytowych i innych (np. postępowanie z ofiarami  

i zatrzymanymi sprawcami). 

5. DOWODZENIE I ŁĄCZNOŚĆ – dotyczy dwóch elementów: 

a. dowodzenie – określenie zastępcy dowódcy; 

b. łączność – w podpunkcie tym powinny zostać ujęte nowo 

wprowadzone sygnały przyjęte na okres działania, sygnały 

wywoławcze osób funkcyjnych, częstotliwości roboczych  

i zapasowych, hasła oraz ograniczenia w posługiwaniu się 

środkami łączności. 

Szczegółowy zakres treści wymienionych punktów zależy przede 

wszystkim od decyzji dowódcy, jednak powinno dążyć się do maksymalnego 

zapewnienia niezbędnych informacji podwładnemu, by jego zakres wiedzy na 

temat wymagań i sposobu wykonania zadania był jak największy. Stawianie 

rozkazu do działań powinno odbywać się w bezpośrednim kontakcie  

z podwładnym, tak by umożliwić wyrażenie ewentualnych wątpliwości  

i zadania pytać do stawianych zadań. Idealnym rozwiązaniem jest stawianie 

zadań w terenie przyszłych działań. Pozwoli to na lepszy wgląd w sytuację 

operacyjną.  W przypadku braku takiej możliwości zasadne jest korzystanie  

z map, szkiców lub innych pomocy celem jak najlepszego zobrazowania 

charakteru stawianego zadania. 

4. Kontrola 

Ostatnią fazą procesu dowodzenia jest kontrola. Zapewnia ciągłość tego 

procesu, gdyż jej rezultaty stanowią podstawę do uaktualniania posiadanych 

danych sytuacji, czyli ustalania położenia. Celem kontroli jako fazy procesu 

dowodzenia jest sprawdzenie efektów (skutków) dotychczasowego 

planowania i postawienia zadań oraz sposobu ich wprowadzania w życie.  

Za realizację kontroli odpowiedzialny jest dowódca każdego szczebla 

dowodzenia. Po postawieniu rozkazu bojowego dowódca kieruje 
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przygotowaniami tak, aby mieć pewność, że rozkaz będzie we właściwy sposób 

wprowadzony w życie. 

 Powyższy model procesu dowodzenia jest propozycją będącą 

kompilacją rozważań zaczerpniętych ze środowiska walki, będącego 

naturalnym dla sił zbrojnych oraz rozwiązań właściwych i adekwatnych dla 

aktywności i charakteru sytuacji kryzysowych, z którymi zmaga się Policja100. 

Biorąc pod uwagę podobieństwa i zwracając uwagę na różnice  

w prowadzeniu działań na polu walki i na miejscu sytuacji kryzysowej, wydaje 

się możliwym korzystanie z takiej, wypracowanej przez lata prowadzenia 

działań zbrojnych, koncepcji układu procesu dowodzenia. Za każdym razem to 

jednak dowódca Policji, odpowiedzialny za prowadzenie działań w ramach 

operacji czy akcji policyjnej, będzie podejmował ostateczną decyzję co do 

kształtu przyjętych faz i etapów w ramach przyjętego procesu dowodzenia. 

Ważnym jest, by każdy dowódca miał świadomość tego, że dowodzenie jest 

procesem złożonym, który jedynie dzięki planowanemu działaniu może mieć 

właściwy i skuteczny wymiar. 

 Należy również pamiętać, że fazy, etapy i poszczególne czynności  

w procesie dowodzenia będą elementami powtarzającymi się  

i funkcjonującymi w ciągłym systemie podejmowania decyzji. Sytuacja na 

miejscu zdarzenia kryzysowego nie będzie nigdy stabilna, a warunki 

podejmowanych działań mogą się dynamicznie zmieniać. Będzie to wymagało 

wprowadzania kolejnych zmian i aktywności dowódców w adekwatnym do 

zmieniającego się środowiska sytuacji kryzysowej systemie dowodzenia. 

Proces podejmowania decyzji jest zatem procesem ciągłym, trwającym do 

czasu zakończenia działań policyjnych i może odbywać się w swojej formule 

wiele razy, za każdym razem będąc nową odsłoną operacyjną, odpowiadającą 

pojawiającym się warunkom i wyzwaniom dla zapewnienia bezpieczeństwa  

i porządku publicznego. 

                                                           
100 Podczas prezentowania powyższego modelu procesu dowodzenia autor posłużył się teorią procesu 
dowodzenia zapisaną w następujących źródłach: J. Kręcikij, J. Wołejszo, Specyfika podejmowania decyzji 
w środowisku sieciocentrycznym, [w:] J. Wołejszo, J. Kręcikij , Podstawy dowodzenia w aspekcie…, dz. cyt., 
J. Wołejszo, J. Kręcikij (red.), Podstawy dowodzenia, dz. cyt.;  
J. Michniak, System dowodzenia, [w:] J. Kręcikij, J. Wołejszo (red.), Podstawy dowodzenia, Warszawa 
2007; Regulamin działań taktycznych Wojsk Lądowych DD/3.2; Planowanie działań na szczeblach 
taktycznych DD/3.2.5; K. Grabowski, C. Dąbrowski, Proces dowodzenia dowódcy pododdziału  
w aspekcie dd/3.2.5, [w:] Zeszyty naukowe WSOWL, Nr 2 (148) 2008, Zarządzenie nr 23 KGP, oraz 
wiedzą i doświadczeniem zdobytym na stanowisku Szefa Wydziału Prewencji Oddziału Żandarmerii 
Wojskowej we Wrocławiu i podczas kursku dla dowódców operacji policyjnych  
w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.  
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3. UŻYCIE SIŁY W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH 

3.1. Działania na miejscu zdarzenia 

Zaistnienie sytuacji kryzysowej powoduje uruchomienie określonych 

czynności z etapu reagowania w zachowaniu wielu podmiotów. Zazwyczaj 

pierwszymi, którzy muszą odpowiedzieć na zagrożenie związane z nowym 

zdarzeniem kryzysowym są osoby będące w zasięgu jego oddziaływania 

(ofiary i świadkowie zdarzenia). Skuteczność tej reakcji będzie zależała od 

wielu czynników, do których należą między innymi: 

 szybkość działania; 

 posiadanie środków mogących wspomagać skuteczność 

podejmowanych wysiłków (na przykład: środki ochrony przed 

wybranymi zagrożeniami, narzędzia do udzielania pierwszej 

pomocy, środki łączności, dostępność miejsc odpowiednich do 

schronienia); 

 działanie w zespole (skoordynowane i ukierunkowane działanie 

zwiększa efektywność podejmowanych czynności); 

 posiadanie odpowiedniej świadomości i edukacji na temat 

bezpiecznych zachowań w chwili zagrożenia; 

 znajomość procedur postępowania i topografii zagrożonego rejonu 

(wiedza na temat dróg ewakuacji, miejsc zbiórek, znaczenia 

nadawanych sygnałów ostrzegania i alarmowania). 

Pierwszymi na miejscu sytuacji kryzysowej, która rozgrywać się będzie  

w budynkach użyteczności publicznej mogą być pracownicy ochrony. Od ich 

szybkiej i profesjonalnej reakcji może zależeć skala strat i skutków 

pierwotnych spowodowanych przez dynamicznie rozwijające się zagrożenie. 

Oni są również odpowiedzialni za przygotowanie i kierowanie czynnościami  

w ramach procedur ostrzegania, alarmowania i ewakuacji na wypadek 

określonych zagrożeń dla życia, zdrowia lub mienia. Pracownicy ochrony są 

również tymi, którzy powinni współdziałać z pojawiającymi się na miejscu 

zdarzenia przedstawicielami służb bezpieczeństwa publicznego.  

W zależności od miejsca i charakteru zagrożenia, dowodzącymi na 

miejscu zdarzenia mogą być strażacy pożarni, policjanci lub ratownicy 

medyczni. W przypadku zdarzeń, wobec których właściwa jest Policja,  

ta formacja będzie odpowiedzialna za kierowanie działaniami i organizowanie 

systemu dowodzenia. Od charakteru zdarzenia będą zależały procedury 

postępowania policjantów, tak by za każdym razem dążyć do maksymalnego 

zapewnienia bezpieczeństwa zagrożonym osobom, sobie, sprawcom  

oraz mieniu.  



Rozwiązywanie sytuacji kryzysowych w działaniach policyjnych 

Każda sytuacja kryzysowa, w okolicznościach której podejmują 

interwencję policjanci, jest inna i zależy od szeregu czynników obiektywnych 

takich jak: 

 charakter zdarzenia – zagrożenia; 

 miejsce interwencji; 

 osoby objęte interwencją; 

 czas interwencji; 

 zadania do realizacji (tzn. co można i trzeba zrobić oraz w jaki 

sposób); 

 cel interwencji; 

 informacje o przyczynach interwencji (sytuacji interwencyjnej); 

 obowiązujące przepisy (m.in. granice prawnego działania policjanta). 

Postrzeganie okoliczności zdarzenia (stanu zagrożenia) będzie zależało 

również od indywidualnej percepcji skierowanego do działania 

funkcjonariusza. Do najważniejszych z nich według A. Pawłowskiego,  

J. Pośpiecha z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie zalicza się: 

 wiedzę ogólną i zawodową policjanta; 

 umiejętności ogólne policjanta; 

 sprawność fizyczną; 

 komunikatywność (porozumiewanie się); 

 analizę i ocenę sytuacji; 

 ocenę stanów emocjonalnych ludzi; 

 odporność na stres; 

 postępowanie w sytuacjach konfliktowych; 

 opanowanie emocji, np.: strachu, zdenerwowania, obawy, a także 

poczucia winy, wrogości; 

 brak zaufania; 

 umiejętności zawodowe policjanta; 

 taktykę interweniowania; 

 techniki interwencyjne; 

 wykorzystanie doświadczenia własnego i innych; 

 wyposażenie, uzbrojenie – środki w dyspozycji101. 

W zależności od charakteru i oceny zdarzenia przez funkcjonariusza na 

miejscu sytuacji kryzysowej podejmować można następujące czynności: 

 uzyskanie możliwie jak największej ilość informacji o zdarzeniu  

w celu jak najlepszego przygotowania się do podjęcia interwencji; 

                                                           
101 Zob. A. Pawłowski, J. Pośpiech, Podstawy interwencji policyjnych ze szczególnym uwzględnieniem 
zasad podejmowania czynności wobec osób z zaburzeniami psychicznymi oraz nosicieli wirusa HIV, 
Centrum Szkolenia Policji Legionowo 2013, s. 11.  
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 zorientowanie się w naturze zdarzenia; 

 utrzymywanie stałej łączności z właściwym dyżurnym jednostki; 

 jak najszybsze ustalenie tożsamości uczestników zdarzenia 

(sprawców, pokrzywdzonych, świadków) objętych interwencją; 

 zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim funkcjonariuszom 

interweniującym i innym osobom objętym działaniami; 

 niedopuszczenie do dokonania przestępstwa, a jeśli już doszło do 

jego popełnienia, ustalenie i zatrzymanie sprawcy; 

 podjęcie bezpośredniego pościgu za sprawcą czynu zabronionego lub 

zebranie o nim wszelkich dostępnych informacji, między innymi 

dotyczących rysopisu, ubioru, samochodu itp., które przyczynią się 

do ustalenia jego tożsamości i w konsekwencji do zatrzymania; 

 udzielenie pierwszej pomocy, a w razie potrzeby zorganizowanie 

profesjonalnej pomocy medycznej osobom, których zdrowiu lub 

życiu zagraża niebezpieczeństwo; 

 powiadomienie osobiste (wykorzystując odpowiedni kanał stacji 

radiowej) lub za pośrednictwem innych osób, właściwych służb 

specjalistycznych, m.in. pogotowia ratunkowego, straż pożarną, 

pogotowia gazowego, pogotowia technicznego i innych, zgodnie  

z potrzebami; 

 odizolowanie miejsce zdarzenia oraz zabezpieczenie go na potrzeby 

procesowe (ślady i dowody rzeczowe, a także przedmioty rzeczowe, 

których posiadanie jest zabronione), np. poprzez ogrodzenie terenu 

taśmą; 

 ustalenie bezpośrednich świadków zdarzenia lub osób, które jako 

pierwsze znalazły się na miejscu zdarzenia; 

 udzielenie osobom poszkodowanym (pokrzywdzonym) informacji 

prawnej; 

 pouczenie, nałożenie grzywny w drodze mandatu karnego, 

sporządzenie wniosku o ukaranie lub w inny sposób zakończenie 

interwencji; 

 działanie podczas interwencji szybko, sprawnie, skutecznie  

i bezpiecznie, w sposób kompetentny i profesjonalny; 

 niedopuszczenie do powstania zbiegowiska; 

 w działaniu kierowanie się taktem, kulturą osobistą  

i obiektywizmem; 

 udokumentowanie podjętych czynności, informacji, ustaleń itp.102. 

                                                           
102 Tamże, s. 13-14. 
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Powyżej wymienione czynności są obarczone potrzebą wykonywania 

ich w deficycie czasu i informacji. W związku z tym bardzo ograniczone są 

możliwości zachowania pełnego obiektywizmu w ocenie czynników 

wpływających na podejmowaną decyzję dotyczącą sposobu przeprowadzenia 

interwencji. Patrol realizujący interwencję ma zazwyczaj niewielkie szanse na 

zapoznanie się ze szczegółami odnoszącymi się do specyfiki zdarzenia. Musi 

działać sprawnie i skutecznie przy braku możliwości na przeprowadzenie 

pełnej analizy zadania i opracowania kilku wariantów przyszłych działań.  

W związku z tym, dużym wyzwaniem, stojącym przed dowódcą patrolu, jest 

przeprowadzić działania zgodnie z wymaganiami instrukcyjnymi,  

z zachowaniem szybkości i skuteczności. Do tego wszystkiego może dochodzić 

jeszcze aspekt użycia środków przymusu bezpośredniego i broni palnej,  

który to wiąże się z określonymi skutkami w postaci możliwości pozbawienia 

drugiego człowieka życia lub zdrowia i określoną odpowiedzialnością karną,  

w przypadku niewłaściwego tego wykonania. 

Przykład: 

W przeważającej większości interwencje takie przeprowadzone są 

skutecznie, ale to nie te cieszą się zainteresowaniem mediów, tylko pojedyncze 

przypadki, w których doszło do negatywnych zdarzeń. Przekaz medialny, jaki 

podawany jest społeczeństwu, nie uwzględnia, na czym polega odmienność  

i wyjątkowa trudność postępowania wobec agresywnych osób chorych 

psychicznie. Telewizja TVN wyemitowała niedawno reportaż o dwóch 

tragicznych w skutkach interwencjach, które miały miejsce, jedna ponad pięć lat 

temu i druga rok temu, ale których konsekwencje ciągną się do dzisiaj. Pierwsza 

dotyczyła wydarzenia z czerwca 2009 roku we wsi koło Wołomina, gdzie 

policjanci wezwani zostali przez rodzinę chorego psychicznie, który zagrażał 

życiu domowników, usiłując zaatakować ich siekierą i nożem. Mężczyzna leczył 

się na schizofrenię paranoidalną, ale od dłuższego czasu nie brał leków. Kiedy  

w ataku szału usiłował zabić najbliższych, jego siostra wezwała policję. 

Funkcjonariusze próbowali uspokoić go, ale mężczyzna biegał po podwórku, 

rzucając w nich ciężkimi przedmiotami. Jednym trafił policjanta w plecy, 

powodując u niego niedowład nogi. Następnie ruszył w jego kierunku z nożem  

o kilkunastocentymetrowym ostrzu. Policjanci oddali cztery strzały 

ostrzegawcze, wzywając go do odrzucenia noża. Bezskutecznie. Kiedy z nożem 

ustawionym do ciosu był około metra od kulejącego dzielnicowego, inny 

funkcjonariusz oddał dwa strzały w kierunku napastnika. Po drugim mężczyzna 

upadł na ziemię. Policjanci wyrwali mu nóż, załoga pogotowia zabrała rannego 

do szpitala. Dwie godziny później Grzegorz P. zmarł w wyniku rany postrzałowej. 
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Prokuratura uznała, że funkcjonariusze działali nieprofesjonalnie  

i wniosła przeciw nim akt oskarżenia do sądu. Policjantowi, który użył broni, 

postawiono zarzut przekroczenia uprawnień w zbiegu z nieumyślnym 

spowodowaniem śmierci (tj. o czyn z art. 231 par. 1 k.k. w zbiegu z art. 156 par. 

3 k.k.), uznając, że „bez podstawy faktycznej i prawnej wbrew przepisom ustawy 

o Policji oraz przepisom o zasadach użycia broni podjął interwencję wobec osoby 

chorej psychicznie, czym spowodował jej zgon”. Dwóm pozostałym policjantom 

postawiono zarzuty przekroczenia uprawnień, tj. o czyn z art. 231 par. 1 k.k. 

Sprawa ciągnęła się prawie pięć lat i była stale w zainteresowaniu 

mediów. Sąd pierwszej instancji w lipcu 2012 roku uniewinnił funkcjonariuszy, 

jednak w styczniu 2013 roku Sąd Apelacyjny uchylił ten wyrok i skierował sprawę 

do ponownego rozpatrzenia. W kwietniu 2014 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-

Pragi uniewinnił policjantów. Jak poinformowała prokurator Renata Mazur, 

rzecznik Prokuratury Okręgowej dla Warszawy-Pragi, prokurator wniósł 

apelację103. 

 

Według praktyków policyjnych do najważniejszych cech interwencji  

z perspektywy zapewnienia bezpieczeństwa oraz skuteczności działania 

policjantów zalicza się: 

 szybkość działania – która oznacza bezzwłoczne przybycie na 

miejsce interwencji oraz przeprowadzenie jej zgodnie z regułami 

ekonomiki postępowania, szybkość nie oznacza jednak działania 

niedokładnego, bezmyślnego czy chaotycznego; 

 wszechstronność – która oznacza działanie w przypadku 

naruszenia prawa oraz związku z naruszeniem zasad współżycia 

społecznego, jak również w sytuacjach zaistnienia 

niebezpieczeństwa powszechnego katastrof naturalnych i awarii 

technicznych; 

 aktywność policjanta – która oznacza podjęcie czynności z takim 

samym zaangażowaniem niezależnie od tego, kto jest inicjatorem 

interwencji. Aktywność w takim rozumieniu znajduje też odniesienie 

do czynności wykonywanych na miejscu zdarzenia, wymagających 

inicjatywy i zaangażowania funkcjonariuszy. Jest to także gotowość 

do akcji w wypadku potrzeby natychmiastowego działania na rzecz 

ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

                                                           
103 Policja 997 Interwencje szczególne, [online], [dostęp 17.06.2016], 
http://www.gazeta.policja.pl/997/archiwum-1/2015/nr-121-042015/111040,Interwencje-
szczegolne.html.  
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 bezpośredniość działań – to realizacja czynności przez policjantów 

w bardzo bliskiej odległości od zdarzenia, a także  

w stosunku do uczestników interwencji, niezależnie od 

występujących okoliczności zdarzenia; 

 indywidualność działania – która oznacza realizację interwencji od 

początku do końca, najczęściej przez jeden zespół (patrol policyjny), 

to również względna samodzielność decyzyjna podejmujących 

interwencję policjantów odnośnie sposobu postępowania wobec 

osób uczestniczących w sytuacji104. 

W zależności od okoliczności zdarzenia powodującego interwencję, 

może się ona przerodzić w sytuację wymagającą udziału dodatkowych sił  

i środków. Rozmiary i nasilenie zagrożenia mogą powodować czasami 

konieczność powołania działań policyjnych w formie akcji lub operacji 

policyjnej. Wówczas przybywające siły i środki policyjne będą kompetentne do 

organizowania czynności zabezpieczających i innych na miejscu zdarzenia,  

a policjanci podejmujący interwencję, której nie udało się zakończyć ze 

względu na rozmiary zdarzenia, będą odpowiedzialni za przekazanie 

wszystkich niezbędnych informacji i za przedstawienie szczegółowego raportu 

w obszarze podjętych przez nich już działań. 

Do zdarzeń, które mogą powodować konieczność powołania znacznych 

sił i środków policyjnych i wprowadzenia zorganizowanych w akcję lub 

operację policyjną działań, należą według Zarządzenia Nr 1429 Komendanta 

Głównego Policji105 następujące sytuacje kryzysowe: 

protesty społeczne – mogą one przybierać formę blokady ciągów 

komunikacyjnych, blokady skrzyżowań, w tym z wykorzystaniem przejść dla 

pieszych, blokady przejść granicznych, zbyt wolnej jazdy pojazdów 

powodującej zatrzymanie ruchu drogowego. W przypadku tego typu zdarzeń 

do najważniejszych czynności wstępnych i na miejscu sytuacji kryzysowej 

należą: 

 

 

 

 

                                                           
104 A. Pawłowski, J. Pośpiech, dz. cyt., Centrum Szkolenia Policji Legionowo 2013, s. 8. 
105 Zarządzenie nr 1429 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie 
wprowadzenia w Policji procedur reagowania w sytuacjach kryzysowych.  
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Tab. 3. Czynności wstępne Policji na miejscu wybranych zdarzeń kryzysowych. 

Protesty społeczne – blokada drogi 

W fazie wstępnej W fazie realizacji 
Podmioty do 

współdziałania 
a) Uzyskanie informacji o 
zorganizowanej blokadzie; 
b) Ustalenie zasad organizacji 
ruchu drogowego i 
oznakowania objazdów z 
właściwymi terytorialnie 
zarządcami dróg; 
c) Opracowanie i przekazanie 
środkom masowego przekazu 
informacji o utrudnieniach  
w ruchu drogowym w związku 
z trwającą blokadą z 
jednoczesnym wskazaniem 
wyznaczonych objazdów; 
d) Określenie sił i środków 
niezbędnych do właściwego 
wykonania zadania; 
e) Zapewnienie obiegu 
informacji o sytuacji; 
f) Organizacja systemu 
łączności; 
g) Organizacja współpracy i 
współdziałania; 
h) Zapewnienie obsady 
personalnej stanowiska 
dowodzenia, przygotowanie 
planu działania dowódcy 
operacji 
(akcji); 
i) Przygotowanie decyzji w 
sprawie powołania sztabu, 
opracowanie planu działania 
dowódcy operacji, w tym 
pozyskanie planów rejonu 
działań z uwzględnieniem dróg 
dojazdowych i ewakuacyjnych. 

a) W razie 
konieczności − 
udzielanie pomocy 
właściwym 
podmiotom w 
prowadzeniu 
negocjacji; 
b) Poinformowanie 
blokujących o 
konieczności 
zaprzestania przez 
nich działań 
niezgodnych z 
prawem oraz 
możliwości podjęcia 
przez Policję działań 
odblokowujących; 
c) Poinformowanie 
osób posiadających 
immunitet o 
konieczności 
opuszczenia przez 
nich rejonu działań; 
d) Usunięcie 
blokujących oraz 
sprzętu, którym się 
posługiwali; 
e) Opracowanie 
meldunku z działań z 
opisem przebiegu 
działań z 
uwzględnieniem 
zdarzeń 
nadzwyczajnych, 
strat w mieniu 
policyjnym, 
liczebności użytych sił 
i środków i przesłanie 
go do szefa sztabu; 
f) Bieżące 
dokumentowanie 
zdarzeń techniką 
filmową lub 
fotograficzną. 

a) Właściwy 
terytorialnie zarządca 
drogi; 
b) Właściwy organ 
administracji 
publicznej; 
c) Straż gminna 
(miejska) – w zakresie 
wsparcia działań sił 
policyjnych; 
d) Pogotowie 
ratunkowe; 
e)  Państwowa Straż 
Pożarna w sytuacjach 
zagrożenia 
pożarowego; 
f) Straż Graniczna w 
sytuacji blokowania 
dróg w rejonach 
przejść granicznych. 

Protesty społeczne – blokada obszarów kolejowych i ruchu kolejowego 
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Na przykład blokada linii kolejowych, węzłów kolejowych, nastawni  kolejowych, 
przejść granicznych lub innych obiektów infrastruktury kolejowej (dworców, 

peronów, górek rozrządu). 
Działania samodzielnie podejmuje Policja 

(z udziałem SOK i SG w przypadku kolejowego przejścia granicznego). 

W fazie wstępnej W fazie realizacji 
Podmioty do 

współdziałania 
a) Uzyskanie informacji o 
zorganizowanej blokadzie; 
b) Nawiązanie kontaktu z 
organizatorem; 
c) Określenie sił i środków 
niezbędnych do właściwego 
wykonania zadania; 
d) Koncentracja Oddziałów 
Prewencji Policji (OPP), 
Samodzielnych Pododdziałów 
Antyterrorystycznych Policji 
(SPAP), Nieetatowych 
Pododdziałów Prewencji 
(NPP); 
e) Zapewnienie obiegu 
informacji o sytuacji; 
f) Organizacja systemu 
łączności; 
g) Organizacja współpracy i 
współdziałania; 
h) Włączenie do działań 
negocjatorów; 
i) Zapewnienie obsady 
personalnej stanowiska 
dowodzenia, przygotowanie 
planu działania dowódcy 
operacji 
(akcji); 
j) Przygotowanie decyzji w 
sprawie powołania sztabu, 
opracowanie planu działania 
dowódcy operacji, w tym 
pozyskanie planów rejonu 
działań z uwzględnieniem dróg 
dojazdowych i ewakuacyjnych. 

a) W razie 
konieczności − 
udzielanie pomocy 
właściwym 
podmiotom w 
prowadzeniu 
negocjacji; 
b) Poinformowanie 
blokujących o 
konieczności 
zaprzestania przez 
nich działań 
niezgodnych z 
prawem oraz 
podjęcia przez Policję 
działań 
odblokowujących; 
c) Poinformowanie 
osób posiadających 
immunitet o 
konieczności 
opuszczenia przez 
nich rejonu działań; 
d) Usunięcie 
blokujących oraz 
sprzętu, którym się 
posługiwali; 
e) Opracowanie 
meldunku z działań z 
opisem przebiegu 
działań z 
uwzględnieniem 
zdarzeń 
nadzwyczajnych, 
strat w mieniu 
policyjnym, 
liczebności użytych sił 
i środków i przesłanie 
go do szefa sztabu; 
f) Wykonanie 
dokumentacji 

a) Właściwy 
terytorialnie zarządca 
kolei; 
b) Właściwy organ 
administracji 
publicznej; 
c) Pogotowie 
ratunkowe; 
d)  Państwowa Straż 
Pożarna w sytuacjach 
zagrożenia 
pożarowego lub 
skażenia 
niebezpiecznymi 
substancjami 
chemicznymi; 
e)  Straż Graniczna w 
sytuacji blokowania 
dróg w rejonach 
przejść granicznych. 
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filmowo-
fotograficznej. 

Protesty społeczne – blokada szlaku wodnego 
blokada toru wodnego na morskich wodach wewnętrznych 

Policja podejmuje działania samodzielnie lub we współdziałaniu ze Strażą 
Graniczną. 

W fazie wstępnej W fazie realizacji 
Podmioty do 
współdziałania 

a) Uzyskanie informacji o 
zorganizowanej blokadzie; 
b) Nawiązanie kontaktu z 
organizatorem; 
c) Określenie sił i środków 
niezbędnych do właściwego 
wykonania zadania; 
d) Zapewnienie obiegu 
informacji o sytuacji; 
e) Organizacja systemu 
łączności, 
f) Organizacja współpracy i 
współdziałania; 
g) Włączenie do działań 
negocjatorów; 
h) Zapewnienie obsady 
personalnej stanowiska 
dowodzenia, przygotowanie 
planu działania dowódcy 
operacji 
(akcji); 
i) Przygotowanie decyzji w 
sprawie powołania sztabu, 
opracowanie planu działania 
dowódcy operacji, w tym 
pozyskanie planów rejonu 
działań z uwzględnieniem dróg 
dojazdowych i ewakuacyjnych. 

a) W razie 
konieczności − 
udzielenie pomocy 
właściwym 
podmiotom w 
prowadzeniu 
negocjacji; 
b) Poinformowanie 
blokujących o 
konieczności 
zaprzestania przez 
nich działań 
niezgodnych z 
prawem oraz 
podjęcia przez Policję 
działań 
odblokowujących; 
c) Poinformowanie 
osób posiadających 
immunitet o 
konieczności 
opuszczenia przez 
nich rejonu działań; 
d) Usunięcie 
blokujących oraz 
sprzętu, którym się 
posługiwali; 
e) Opracowanie 
meldunku z działań z 
opisem przebiegu 
działań z 
uwzględnieniem 
zdarzeń 
nadzwyczajnych, 
strat w mieniu 
policyjnym, 
liczebności użytych sił 
i środków i przesłanie 
go do szefa sztabu; 
f) Wykonanie 
dokumentacji techniką 

a)  Właściwy organ 
administracji 
publicznej; 
b)  Urząd Morski; 
c)  Straż Graniczna; 
d)  Marynarka 
Wojenna. 
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filmową lub 
fotograficzną. 

Protesty społeczne – blokada szlaku wodnego 
blokada toru wodnego na morskich wodach śródlądowych 

Policja podejmuje działania samodzielnie. 

W fazie wstępnej W fazie realizacji 
Podmioty do 

współdziałania 

a) Uzyskanie informacji o 
zorganizowanej blokadzie; 
b) Nawiązanie kontaktu z 
organizatorem, 
c) Określenie sił i środków 
niezbędnych do właściwego 
wykonania zadania; 
d) Zapewnienie obiegu 
informacji o sytuacji; 
e) Organizacja systemu 
łączności, 
f) Organizacja współpracy i 
współdziałania; 
g) Włączenie do działań 
negocjatorów, 
h) Zapewnienie obsady 
personalnej stanowiska 
dowodzenia, przygotowanie 
planu działania dowódcy 
operacji 
(akcji); 
i) Przygotowanie decyzji w 
sprawie powołania sztabu, 
opracowanie planu działania 
dowódcy operacji, w tym 
pozyskanie planów rejonu 
działań z uwzględnieniem dróg 
dojazdowych i ewakuacyjnych. 

a) W razie 
konieczności − 
udzielenie pomocy 
właściwym 
podmiotom w 
prowadzeniu 
negocjacji; 
b) Poinformowanie 
blokujących o 
konieczności 
zaprzestania przez 
nich działań 
niezgodnych z 
prawem oraz 
podjęcia przez Policję 
działań 
odblokowujących; 
c) Poinformowanie 
osób posiadających 
immunitet o 
konieczności 
opuszczenia przez 
nich rejonu działań; 
d) Usunięcie 
blokujących oraz 
sprzętu, którym się 
posługiwali; 
e) Opracowanie 
meldunku z działań z 
opisem przebiegu 
działań z 
uwzględnieniem 
zdarzeń 
nadzwyczajnych, 
strat w mieniu 
policyjnym, 
liczebności użytych sił 
i środków i przesłanie 
go do szefa sztabu; 
f) Wykonanie 
dokumentacji techniką 

a) Właściwy organ 
administracji 
publicznej; 
b) Urząd Żeglugi 
Śródlądowej. 
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filmową lub 
fotograficzną. 
 

Protesty społeczne – okupacja i blokada obiektów 
− administracji publicznej; 

− zakładów pracy. 
Na przykład siedziby organu administracji rządowej, siedziby organu samorządu 

terytorialnego lub innego budynku użyteczności publicznej lub zakładu pracy. 

W fazie wstępnej W fazie realizacji 
Podmioty do 
współdziałania 

a) Uzyskanie informacji o 
zaistniałej blokadzie (okupacji) 
obiektu. Skierowanie w rejon 
obiektu patrolu Policji 
w celu weryfikacji informacji i 
przeprowadzenia wstępnej 
oceny zagrożenia, tj.: 
− ustalenie organizatora i 
przyczyny protestu; 
− liczby uczestników; 
− przewidywanego czasu 
trwania protestu. 
b) Opracowanie i przekazanie 
środkom masowego przekazu 
informacji o zaistniałych 
utrudnieniach w rejonie 
blokowanego obiektu. 
c) Nawiązanie kontaktu z 
administratorem obiektu 
(kierownikiem urzędu 
administracji) w celu uzyskania 
niezbędnych informacji 
dotyczących: 
− Rozmieszczenia wyjść 
ewakuacyjnych z 
uwzględnieniem rozkładu 
pomieszczeń; 
− Danych o liczbie osób 
przebywających na terenie 
obiektu (w tym o 
pracownikach); 
− Funkcjonowania na terenie 
systemów fizycznej i 
technicznej ochrony obiektu. 
d) Poinformowanie właściwego 
miejscowo prokuratora o 
zaistniałym zdarzeniu oraz 
spowodowanie jego 

a) W razie 
konieczności 
udzielenie pomocy 
właściwym 
podmiotom w 
prowadzeniu 
negocjacji; 
b) Uzyskanie od 
administratora 
(właściciela, zarządcy) 
obiektu pisemnego 
wniosku dotyczącego 
przywrócenia 
na terenie obiektu 
stanu umożliwiającego 
normalne 
funkcjonowanie 
instytucji; 
c) Skierowanie w 
rejon obiektu 
adekwatnych do 
istniejącego 
zagrożenia sił i 
środków Policji; 
d) Poinformowanie (w 
obecności prokuratora 
i zarządcy budynku) 
blokujących o 
konieczności 
zaprzestania 
przez nich działań 
niezgodnych z 
prawem oraz 
możliwości podjęcia 
przez Policję działań 
odblokowujących; 
e) Poinformowanie 
osób posiadających 
immunitet o 

a) Administrator obiektu 
(właściciel); 
b) Pogotowie ratunkowe. 
c) Państwowa Straż 
Pożarna; 
d) Straż gminna 
(miejska) – w zakresie 
wsparcia działań; 
e) Pogotowie 
energetyczne; 
f) Pogotowie wodno-
kanalizacyjne. 



Rozwiązywanie sytuacji kryzysowych w działaniach policyjnych 

obecności w trakcie działań 
Policji. 
e) Zapewnienie obiegu 
informacji o sytuacji. 
f) Organizacja systemu 
łączności. 
g) Organizacja współpracy i 
współdziałania. 
h) Przygotowanie decyzji w 
sprawie powołania sztabu, 
opracowanie planu działania 
dowódcy operacji, 
w tym pozyskanie planów 
rejonu działań z 
uwzględnieniem dróg 
dojazdowych i ewakuacyjnych. 

konieczności 
opuszczenia przez 
nich rejonu działań; 
f) Podjęcie działań 
odblokowujących; 
g) Opracowanie 
meldunku z przebiegu 
działań z 
uwzględnieniem: 
− Zdarzeń 
nadzwyczajnych (np. 
liczba rannych 
policjantów); 
− Straty w mieniu 
policyjnym; 
− Liczba zatrzymanych 
osób, użytych sił i 
środków. 
h) Bieżące 
dokumentowanie 
zdarzeń techniką 
filmową i 
fotograficzną. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Zarządzenie Nr 1429 Komendanta 
Głównego Policji z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia w Policji 

procedur reagowania w sytuacjach kryzysowych. 

Sytuacja kryzysowa związana z funkcjonowaniem zakładu karnego 

Zdarzenie powyższe może występować w formie buntu w zakładzie 

karnym lub ucieczki osadzonego z zakładu karnego. Może to być również 

sytuacja spowodowana zachowaniem strażnika więziennego lub innego 

pracownika lub osoby przebywającej w zakładzie karnym (osoby 

odwiedzającej). Sytuacje w zakładach karnych mogą przerodzić się w sytuacje 

zakładnicze, opanowanie obiektu lub zbiorowe zakłócenie bezpieczeństwa  

w placówce.  

Działania Policji w takich wypadkach mogą odbywać się na terenie 

zakładu karnego. Jednak użycie sił policyjnych jest uwarunkowane decyzją  

i wnioskiem kierownika odpowiedniej jednostki penitencjarnej. Jeżeli  

z rozwoju wydarzeń wynika, że bezpieczeństwo jednostki organizacyjnej nie 

zostanie przywrócone siłami i środkami własnymi, kierownik zakładu karnego 

wzywa siły Policji, zwracając się w tym celu z wnioskiem do komendanta 

Policji. Kierownik lub osoba przez niego upoważniona,  

w przypadku wprowadzenia sił Policji na teren jednostki organizacyjnej, 

informuje dowódcę sił policyjnych o aktualnej sytuacji, posiadanych siłach  
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i środkach własnych oraz przedstawia zadania do wykonania przez siły Policji 

i Służby Więziennej. Działaniami Policji i Służby Więziennej na terenie 

jednostki organizacyjnej kieruje kierownik tej jednostki, natomiast siłami 

Policji, w czasie wykonywania zleconego zadania, dowodzi funkcjonariusz 

Policji106. 

 Sytuacja kryzysowa związana z funkcjonowaniem zakładu karnego 

może powodować następujące zagrożenia dla bezpieczeństwa: 

 zagrożenie dla życia i zdrowia funkcjonariuszy Służby Więziennej 

zakładu karnego i innych współwięźniów oraz okolicznych 

mieszkańców lub osób odwiedzających − w przypadku eskalacji 

buntu; 

 zniszczenie mienia w znacznych rozmiarach; 

 wystąpienie zbiorowych zakłóceń porządku publicznego (np. bójki  

i pobicia współwięźniów, samosądy); 

 zagrożenie życia i zdrowia obywateli; 

 kradzieże i niszczenie mienia; 

 możliwość wystąpienia utrudnień na szlakach komunikacyjnych  

w pobliżu zakładu karnego. 

Tab. 4. Czynności wstępne Policji na miejscu wybranych zdarzeń kryzysowych. 

Bunt w zakładzie karnym 

W fazie realizacji 
Podmioty do 

współdziałania 

1. Dokonanie analizy i oceny zaistniałej sytuacji na 
podstawie informacji otrzymanych od dyżurnego 
własnej jednostki i dyrektora lub oficera dyżurnego 
Służby Więziennej zakładu karnego. 
2. Zweryfikowanie i wydanie ewentualnych poleceń 
dodatkowych dla dyżurnego własnej jednostki  
w zakresie uzupełnienia informacji i podjęcia 
dodatkowych działań. 
3. Powiadomienie przełożonego jednostki nadrzędnej. 
4. Nawiązanie kontaktu z dyrektorem zakładu 
karnego, który na terenie zakładu będzie kierował 
działaniami 
Policji i Służby Więziennej. 
5. Wydanie poleceń dyżurnemu jednostki  
o uruchomieniu procedur związanych z: 

1. Służba Więzienna; 
2. Służby medyczne; 
3. Służby komunalne 
(energetyczne, 
gazownicze, 
wodociągowe); 
4. Państwowa Straż 
Pożarna; 
5. Właściwy organ 
administracji publicznej. 

                                                           
106 Zob. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie trybu współdziałania 

Służby Więziennej z Policją w przypadku zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa jednostki organizacyjnej 

Służby Więziennej lub konwoju.  
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a) Powołaniem sztabu reagowania kryzysowego  
w jednostce; 
b) Ogłoszeniem alarmu dla stanu osobowego 
jednostki. 
6. Wnioskowanie do kierownika jednostki nadrzędnej 
o przydzielenie i skierowanie dodatkowych sił i 
środków 
policyjnych (w tym NPP, OPP, SPAP). 
7. Wyznaczenie funkcjonariusza dowodzącego siłami 
Policji. 

Ucieczka z zakładu karnego 

W fazie realizacji 
Podmioty do 

współdziałania 

Rozpoznanie i przygotowanie działań pościgowo-
blokadowych: 
1. Ustalenie danych osobowo-poznawczych osób 
zbiegłych z zakładu karnego; 
2. Ustalenie okoliczności ucieczki i sposobu jej 
realizacji; 
3. Przekazanie informacji do jednostek ościennych  
i jednostki nadrzędnej z zadaniem obserwacji tras 
komunikacyjnych, w tym dworców autobusowych i 
PKP, w formie działań blokadowych; 
4. na podstawie prowadzonego rozpoznania 
określenie kierunku i możliwych tras ucieczki; 
5. włączenie do zbierania informacji mediów (radio, 
telewizja, gazety). 
Przygotowanie i prowadzenie działań pościgowo-
blokadowych: 
1. Wydzielenie sił i środków do realizacji czynności 
pościgowych; 
2. Przyjęcie optymalnego rozwiązania realizacji 
działań pościgowych; 
3. Wystawienie posterunków blokadowych na 
przewidywanej trasie ucieczki; 
4. Dostosowywanie działań do informacji uzyskanych  
w ramach prowadzonego rozpoznania, np.: 
rozpoczęcie pościgu, organizacja zasadzki, 
przygotowanie do wypadu mającego na celu 
zatrzymanie zbiegłych osób; 
5. W przypadku ustalenia miejsca pobytu osób 
zbiegłych  
z zakładu karnego podjęcie czynności mających na 
celu ich ujęcie (siły i środki oraz taktykę działania 
określa się na podstawie informacji o zbiegłych 
osobach oraz miejscu ich pobytu). 

1. Służba Więzienna; 
2. Służby medyczne; 
3. Służby komunalne 
(energetyczne, 
gazownicze, 
wodociągowe); 
4. Państwowa Straż 
Pożarna; 
5. Właściwy organ 
administracji publicznej. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: Zarządzenie Nr 1429 Komendanta 
Głównego Policji z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia w Policji 

procedur reagowania w sytuacjach kryzysowych. 

Zagrożenie atakiem terrorystycznym – może przybierać formę zamachów 

terrorystycznych na: 

 obiekty dyplomatyczne i rezydencje wszystkich krajów,  

w zależności od stopnia zagrożenia, oraz siedziby firm 

amerykańskich i zachodnich z uwzględnieniem obiektów i terenów 

przylegających; 

 porty lotnicze, z uwzględnieniem portów cargo oraz lotnisk lotnictwa 

cywilnego; 

 obiekty rządowe; 

 centra handlowe, kina, duże dworce kolejowe i autobusowe; 

 ważne dla bezpieczeństwa społecznego obiekty i urządzenia (np. 

ujęcia wody pitnej, przepompownie, filtry, zapory, zbiorniki wody, 

duże mosty, anteny telekomunikacyjne); 

 zakłady produkujące materiały niebezpieczne lub firmy je 

dystrybuujące; 

 transporty z substancjami niebezpiecznymi; 

 świątynie; 

 obiekty sportowe w trakcie trwania imprez masowych (koncerty). 

Ze względu na charakter zdarzenia i powodowanie skutków 

pierwotnych i wtórnych zamach terrorystyczny może powodować znaczne 

ograniczenia w funkcjonowaniu państwa i powodować następujące zagrożenia 

z punktu widzenia Policji: 

 spowodowanie masowych strat materialnych (zniszczenia 

obiektów); 

 zagrożenie życia i zdrowia ludzi na terenie objętym atakiem 

terrorystycznym; 

 zakłócenie infrastruktury w sieciach (RTV, energia, łączność itp.); 

 wymuszanie określonego działania, np. wypuszczenie więzionych 

terrorystów, wypłacenie okupu poprzez wzięcie zakładników, 

podłożenie bomb; 

 wzrost liczby przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu i mieniu; 

 zabójstwa osób objętych szczególną ochroną; 

 podpalenia obiektów; 

 zamachy przy użyciu materiałów wybuchowych; 

 napady rabunkowe (zdobycie środków finansowych na działalność 

terrorystyczną); 
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 terror internetowy (cyberterror); 

 porwania osób (kidnapping); 

 porwania środków transportu (pociągi, autokary, samoloty itp.) wraz 

z pasażerami; 

 atak z użyciem środków chemicznych, biologicznych  

i radiologicznych; 

 zmniejszenie skuteczności organów ścigania; 

 totalna negacja obowiązującego prawa spowodowana walką  

o przetrwanie; 

 powodowanie katastrof drogowych, kolejowych, lotniczych, 

morskich, wodnych, których zadaniem jest spowodowanie totalnego 

paraliżu komunikacyjnego107. 

Ataki terrorystyczne mogą przybierać różne postacie i są wynikiem 

zastosowania przez sprawców określonych metod, form i narzędzi 

przestępczej działalności. Mogą one mieć charakter nagły (zamachy bombowe, 

ataki przy użyciu broni palnej, zamachy na życie konkretnej osoby) lub trwać 

w czasie, generując najczęściej dodatkowe skutki (wzięcie zakładników, 

porwania samolotów, ataki przy użyciu wcześniej porwanego samolotu). 

Wraz ze zmieniającym się obliczem terroryzmu w kolejnych falach 

zmieniały się metody działania sprawców. W związku z rozbudowaniem 

systemów ochronnych współczesnych państw, coraz większą skutecznością 

działania służb specjalnych na etapie zapobiegania zamachom i zwiększoną 

mocą oddziaływania sił specjalnych w przypadku potencjalnych sytuacji 

zakładniczych, sprawcy przewartościowali swoje metody przeprowadzania 

ataków. Zaczęli budować struktury sieciowe lub działać w osamotnieniu na 

etapie przygotowania zamachów – chcąc zminimalizować ryzyko 

rozpracowania przez służby specjalne. By przekaz medialny był wciąż 

atrakcyjny, zaczęli atakować coraz bardziej spektakularnie. Statek powietrzny 

z celu zamachu stał się narzędziem, a ikona demokracji i rozwoju 

gospodarczego zniknęła na zawsze z obrazu współczesnego Nowego Jorku. 

Dzieci, które do tej pory były celem jedynie przypadkowym, stały się 

narzędziem realizacji terrorystycznego celu w wymiarze najbardziej 

makabrycznym z przerażającą premedytacją. Miasta zamieniły się w pola 

niemalże regularnych bitew, a sprawcy, zdając sobie sprawę  

z profesjonalizmu sił specjalnych, posługują się coraz częściej formą 

aktywnego strzelca, by zabić jak najwięcej osób przed przybyciem regularnych 

pododdziałów antyterrorystycznych.   

                                                           
107 Zagrożenie atakiem terrorystycznym, Zarządzenie nr 1429 KGP. 
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Ostatnio przeprowadzone zamachy terrorystyczne pokazują dobitnie, że 

w wielu przypadkach jedynym celem bezpośrednim terrorystów jest 

wywołanie strachu i zniewolenie społeczeństwa trwałym poczuciem 

niepewności i braku bezpieczeństwa w wymiarze zarówno powszechnym, jak 

i personalnym. W ostatnich latach coraz rzadziej można mówić o określonych 

żądaniach organizacji terrorystycznych, kierowanych do wybranych rządów 

czy organizacji. Przykłady zdarzeń terrorystycznych z Paryża (2015 rok) lub 

Brukseli (2016 rok) uwidaczniają boleśnie atuty działania terrorystów. 

Uderzanie w cele miękkie, z wykorzystaniem relacji czasu, osłabia możliwość 

reakcji służb odpowiedzialnych za działania reaktywne. Symultaniczność  

i sekwencyjność to pojęcia na stałe wpisujące się w naturę terroryzmu. 

Dodatkowo, wykorzystanie mediów, również na poziomie wszechobecnego 

Internetu, sprawia, że działania sprawców mają charakter szczegółowo 

wyreżyserowanego spektaklu, w którym główne role grają panika, przerażenie 

i przemoc. 

Wobec tak zmieniających się cech ataków również dostosowaniu musi 

ulegać działalność sił policyjnych. Reagowanie na zdarzenie o charakterze 

terrorystycznym jest pełne wyzwań, tym bardziej, że polski system 

antyterrorystyczny powstał całkiem niedawno, a wprowadzone rozwiązania 

szczególne (na podstawie Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach 

antyterrorystycznych) są obecnie dopiero przedmiotem ćwiczeń i eksploracji 

naukowej. Procedury obowiązujące w Policji pochodzą jeszcze z czasów sprzed 

wejścia w życie ustawy i z pewnością wymagają uaktualnienia oraz 

dostosowania do nowych rozwiązań prawnych. Poniżej przedstawione plany 

postępowania na wypadek zagrożenia zamachem terrorystycznym obejmują 

kilka rodzajów zdarzeń i szczegółowo nakreślają zadania Policji w zakresie faz 

zapobiegania, przygotowania i reagowania na incydent terrorystyczny. 

 

Tab. 5. Czynności wstępne Policji na miejscu wybranych zdarzeń kryzysowych. 

Zagrożenie atakiem terrorystycznym 
Atak terrorystyczny na obiekty użyteczności publicznej: 

Na przykład obiekty dyplomatyczne i rezydencje wszystkich krajów, porty lotnicze, centra 
handlowe, multikina, duże dworce kolejowe i autobusowe, ważne dla bezpieczeństwa 
społecznego obiekty i urządzenia,  obiekty sportowe, transporty  
z substancjami niebezpiecznymi, świątynie.  

W fazie wstępnej W fazie realizacji Podmioty do współdziałania 

W zakresie czynności 
operacyjno-rozpoznawczych: 
1. Rozpoznanie operacyjne 
dotyczące obywateli polskich 
oraz cudzoziemców; 

W zakresie wymiany 
informacji i 
współdziałania: 
1. Zapewnienie 
sprawnego obiegu 

Współpraca z: 
1. Państwową Strażą Pożarną 
oraz Strażą Ochrony Kolei 
celem monitorowania 
transportów oraz miejsc 
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2. Prowadzenie rozpoznania 
operacyjnego grup, organizacji 
i związków, co do których 
istnieje podejrzenie o 
działalność terrorystyczną oraz 
finansowanie takiej 
działalności w kraju lub poza 
jego granicami; 
3. Pozyskiwanie poufnych 
osobowych źródeł informacji; 
4. Prowadzenie rozpoznania 
operacyjnego środowisk 
wywodzących się z państw tzw. 
wysokiego ryzyka. 
 
W zakresie przedsięwzięć 
porządkowo-ochronnych: 
1.  Analiza zagrożeń rejonów i 
obiektów; 
objęcie obiektów narażonych 
na zamach wzmocnioną służbą 
patrolową; 
2. Nadzór nad formacjami 
ochrony w obiektach 
wrażliwych na zamach; 
3. Objęcie szczególną ochroną 
prewencyjną osób i obiektów 
podlegających ochronie; 
4. Wdrożenie kontroli 
bezpieczeństwa: samolotów, 
pasażerów, bagażu w 
komunikacji lotniczej krajowej 
i międzynarodowej. 
 
W zakresie przygotowania 
sił  
i środków do działań: 
1. Zapewnienie 
natychmiastowego, w trybie 
alarmowym, skierowania do 
interwencji zespołów 
minersko-pirotechnicznych, 
oddziału prewencji i 
negocjatorów policyjnych; 
2. Zwiększenie mobilności 
pododdziałów 
antyterrorystycznych poprzez 
zwiększenie liczby policjantów 
pełniących dyżury domowe i 

informacji o 
możliwych 
zagrożeniach i 
zdarzeniach w 
systemie 
funkcjonowania 
służb dyżurnych 
podległych jednostek; 
2. Utrzymywanie 
ścisłej wymiany 
informacji z innymi 
służbami o 
zagrożeniach; 
3. Uzgadnianie 
wspólnego działania w 
ramach wojewódzkich 
i powiatowych 
(miejskich) zespołów 
reagowania 
kryzysowego celem 
zapewnienia ochrony 
wytypowanych 
obiektów 
infrastruktury (ujęć 
wody, stacji 
przekaźnikowych 
urządzeń 
energetycznych i 
telekomunikacyjnych, 
miejsc składowania 
substancji 
niebezpiecznych itp.). 
W zakresie działań w 
chwili wystąpienia 
ataku, Powołanie 
sztabu kryzysowego, 
w którego skład będą 
wchodziły siły 
policyjne i 
pozapolicyjne. 
Zadaniem tego sztabu 
będzie między innymi: 
1. Analiza sytuacji 
zagrożenia; 
2. Skierowanie sił i 
środków na miejsce 
zdarzenia; 
3. Monitoring sytuacji; 

składowania substancji 
szkodliwych stanowiących 
zagrożenie dla 
bezpieczeństwa 
powszechnego; 
2. Agencją Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Wojskowymi 
Służbami Informacyjnymi, 
Żandarmerią Wojskową 
i Strażą Graniczną w celu 
wymiany posiadanej wiedzy 
na temat przestępczości 
związanej z terroryzmem 
oraz źródeł jej finansowania; 
3. Międzynarodową grupą 
PWGT w zakresie 
rozpoznawania i zwalczania 
terroryzmu; 
4. Europolem i Interpolem; 
5. Biurem Ochrony Rządu; 
6. Ministerstwem Zdrowia; 
7. Ościennymi państwami w 
ramach współdziałania i 
współpracy transgranicznej; 
8. Mediami. 
Bieżące współdziałanie w 
zakresie wymiany informacji 
o przekraczaniu granicy i 
migracji przez osoby 
podejrzewane 
o działalność terrorystyczną, 
właściwymi miejscowo 
placówkami Straży 
Granicznej. 
Analiza wszystkich 
uzyskanych informacji na 
temat możliwości zagrożenia 
terrorystycznego i wymiana 
ich z ABW, WSI, BOR, ŻW, SG 
oraz innymi jednostkami 
Policji i innymi służbami 
porządkowymi. 
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przeprowadzenie szkoleń w 
zakresie alarmowego 
uruchamiania tych 
pododdziałów; 
3. Dokonanie przeglądu, 
aktualizacji i uzgodnień z 
właściwymi służbami 
pozapolicyjnymi procedur 
postępowania w przypadku 
wystąpienia zdarzeń z użyciem 
niebezpiecznych środków 
chemicznych, biologicznych lub 
radiacyjnych; 
4. Dokonanie przeglądu i 
rozdziału dla policjantów 
indywidualnych środków 
ochrony przed zagrożeniami 
chemicznymi, 
biologicznymi i 
radiologicznymi. 

4. Zabezpieczenie 
logistycznego 
zaplecza; 
5. Prowadzenie 
czynności 
procesowych; 
6. Dążenie do 
opanowania 
kryzysowej sytuacji w 
jak najkrótszym 
czasie; 
7. Zapewnienie 
sprawnego obiegu 
informacji. 
 
 

Zagrożenie atakiem terrorystycznym 
Podłożenie ładunku wybuchowego 

W fazie realizacji 
Podmioty do 

współdziałania 

W ramach reagowania: 
1. Przyjęcie w komisariacie zgłoszenia o zagrożeniu 
bombowym; 
2. Wysłanie na miejsce incydentu bombowego 
funkcjonariuszy nieetatowej grupy rozpoznania 
minersko-pirotechnicznego (NGRMP); 
3. Dokonanie przeszukania lub rozpoznania stanu 
zagrożenia i oceny sytuacji przez funkcjonariusza 
NGRMP; 
4. Wydanie decyzji przez komendanta wojewódzkiego 
Policji (Stołecznego) o użyciu sekcji, zespołu minersko- 
pirotechnicznego Policji i wyznaczenie dowódcy akcji, 
operacji; 
5. Nawiązanie współpracy ze stanowiskami dowodzenia 
służb ratowniczych, inspekcji, służb miejskich – 
wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za obieg informacji; 
6. Zebranie wszelkich informacji na temat miejsca 
zdarzenia (specyfika terenu, trasy dojazdu i odjazdu, 
infrastruktura mediów miejskich – wodociągi, 
energetyka, gazownictwo) – schemat graficzny, plany 
budynków, mapy topograficzne; 
7. Wyznaczenie miejsc koncentracji sił odwodu oraz 
przysłanych z innych jednostek (siły prewencyjne). 

1. Jednostki ratowniczo-
gaśnicze Państwowej Straży 
Pożarnej; 
2. Służby medyczne; 
3. Straż miejska; 
4. Dyżurny techniczny miasta; 
5. Pogotowie energetyczne. 
6. Pogotowie wodno-
kanalizacyjne; 
7. Pogotowie gazowe; 
8. Państwowa Agencja 
Atomistyki; 
9. Sanepid. 
 



Rozwiązywanie sytuacji kryzysowych w działaniach policyjnych 

8. Praktyczne wprowadzenie procedur, algorytmu 
postępowania; 
9. Zbilansowanie dostępnych sił i środków pod kątem 
niezbędnych potrzeb do prawidłowego zabezpieczenia 
miejsca zdarzenia, ewakuacji ludności, zabezpieczenia 
dróg dojazdu, pilotowania pojazdów służb medycznych i 
ratowniczych – określenie potrzeb w zakresie 
uzupełnienia stanów osobowych, sprzętu 
transportowego i łączności z innych jednostek; 
10. Rozwiązanie sytuacji kryzysowej przez neutralizację 
urządzenia wybuchowego (rozbrojenie) lub usunięcie 
go przez transport na miejsce neutralizacji (poligon); 
11. Zebranie materiałów dowodowych. 

Zagrożenie atakiem terrorystycznym 
Zajęcie obiektu, w tym również z przetrzymywaniem zakładników 

W fazie realizacji 
Podmioty do 

współdziałania 
1. Przyjęcie informacji o zaistniałym zdarzeniu przez 
służbę dyżurną, dokonanie jej oceny i podjęcie 
wstępnych 
czynności zgodnie z algorytmem postępowania; 
2. Przejęcie dowodzenia akcją (operacją) przez 
funkcjonariusza wyznaczonego przez kierownika 
jednostki; 
3. Powiadomienie o zdarzeniu właściwego miejscowo 
kierownika Zespołu/Grupy ds. Aktów Terroru 
Kryminalnego 
(ATK); 
4. Zapewnienie sprawnego obiegu informacji; 
5. Powołanie Sztabu KWP (KMP/KPP) w celu 
rozwiązania zaistniałego problemu; 
6. Wydanie decyzji przez komendanta wojewódzkiego 
(Stołecznego/miejskiego/powiatowego) do stosownych 
Działań; 
7. Prowadzenie czynności operacyjno-rozpoznawczych 
przez służby kryminalne. Skierowanie SPAP w rejon 
zaistniałego zdarzenia; 
8. W przypadku wystąpienia takiej konieczności – 
wnioskowanie do Komendanta Głównego Policji o 
skierowanie dodatkowych sił i środków; 
9. Użycie policyjnego śmigłowca celem bieżącego 
monitorowania sytuacji; 
10. Powołanie i skierowanie w nakazany rejon 
Policyjnego Zespołu Negocjatorów do dyspozycji 
Dowódcy 
Operacji (Akcji). W razie możliwości udaremnienie 
przemieszczania się grupy przestępczej wraz z 
uprowadzonymi zakładnikami; 

1. Wydział Zarządzania 
Kryzysowego właściwego 
Urzędu Wojewódzkiego 
(Miejskiego/Powiatowego); 
2. Państwowa Straż Pożarna; 
3. Służby: energetyczne, 
gazowe, komunikacyjne, 
wodne, teleinformatyczne, 
inne; 
5. Służba zdrowia; 
6. Właściciel (użytkownik) 
opanowanego obiektu; 
7. Służby dyplomatyczne 
(Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych w przypadku 
aktu terroru wymierzonego 
w budynki konsularne, 
ambasady); 
8. Urzędy geodezji  
i kartografii, instytucje 
posiadające dane dotyczące 
planów architektonicznych i 
rzutów sieci energetycznych 
właściwych obiektów; 
9. Podmioty dysponujące 
ciężkim sprzętem 
budowlanym  
i samobieżnymi dźwigami; 
10. Biegli sądowi z zakresu 
prawa budowlanego, 
projektanci określonego 
budynku (obiektu); 
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11. Opracowanie planu obezwładnienia sprawców 
uprowadzenia osoby (osób) przez siły SPAP, 
zapewnienie 
bazy logistycznej dla sił biorących udział w działaniach 
(śmigłowiec policyjny, pojazdy opancerzone, inne), 
zapewnienie zaplecza medycznego; 
12. Zapewnienie siłami ruchu drogowego objazdów dla 
ruchu kołowego. W przypadku braku takiej możliwości 
– całkowite wstrzymanie ruchu kołowego, wyznaczenie 
granic strefy niebezpiecznej; 
13. Współdziałanie z innymi podmiotami biorącymi 
udział w działaniach antyterrorystycznych oraz 
ratowniczych 
(służby wodociągowe, energetyczne, gazowe, 
telekomunikacyjne); 
14. Prowadzenie czynności procesowych przy udziale 
prokuratury; 
15. Bezpośredni udział w prowadzonych działaniach 
ewakuacyjnych osób mieszkających w sąsiednich 
budynkach; 
16. Zapewnienie bezkolizyjnego przejazdu grup 
ratownictwa medycznego i technicznego. 

11. Straż gminna (miejska); 
12. Właściwy terytorialnie 
oddział Straży Granicznej; 
13. Żandarmeria Wojskowa. 

Zagrożenie atakiem terrorystycznym 
Uprowadzenie zakładników 

W fazie realizacji 
Podmioty do 

współdziałania 
1. Przyjęcie informacji o zaistniałym zdarzeniu przez 
służbę dyżurną, dokonanie jej oceny i podjęcie 
wstępnych 
czynności zgodnie z algorytmem postępowania; 
2. Przejęcie dowodzenia akcją (operacją) przez 
funkcjonariusza wyznaczonego przez kierownika 
jednostki; 
3. Powiadomienie o zdarzeniu właściwego miejscowo 
kierownika Zespołu/Grupy ds. Aktów Terroru 
Kryminalnego 
(ATK); 
4. Zapewnienie sprawnego obiegu informacji; 
5. Powołanie Sztabu KWP (KPP/ KMP) w celu 
rozwiązania zaistniałego problemu; 
6. Wydanie decyzji przez komendanta wojewódzkiego 
(Stołecznego/powiatowego/miejskiego) do stosownych 
Działań; 
7. Prowadzenie czynności operacyjno-rozpoznawczych 
przez służby kryminalne. Skierowanie SPAP w rejon 
zaistniałego zdarzenia; 
8. W przypadku wystąpienia takiej konieczności – 
wnioskowanie do Komendanta Głównego Policji o 
skierowanie dodatkowych sił i środków; 

1. Wydział Zarządzania 
Kryzysowego właściwego 
Urzędu Wojewódzkiego 
(Miejskiego/Powiatowego); 
2. Państwowa Straż Pożarna; 
3. Właściwy terytorialnie 
oddział Straży Granicznej; 
4. Wojewódzki Sztab 
Wojskowy (w przypadku 
popełnienia aktu terroru 
przez żołnierzy); 
5. Służba zdrowia; 
6. Inne (nadleśnictwa, GOPR, 
TOPR, straże gminne 
(miejskie itp.). 



Rozwiązywanie sytuacji kryzysowych w działaniach policyjnych 

9. Użycie policyjnego śmigłowca celem bieżącego 
monitorowania sytuacji; 
10. Powołanie i skierowanie w nakazany rejon 
Policyjnego Zespołu Negocjatorów do dyspozycji 
Dowódcy 
Operacji (Akcji). W razie możliwości uniemożliwienie 
przemieszczania się grupy przestępczej wraz z 
uprowadzoną osobą; 
11. Opracowanie planu obezwładnienia sprawców 
uprowadzenia osoby (osób) przez siły SPAP, 
zapewnienie 
bazy logistycznej dla sił biorących udział w działaniach 
(środki pływające, śmigłowiec policyjny, inne), 
zapewnienie zaplecza medycznego; 
12. Zapewnienie siłami służby ruchu drogowego 
objazdów oraz ewentualnej ewakuacji ludności 
zamieszkującej w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca 
kryjówki zlokalizowanej grupy przestępczej (osoby 
uprowadzonej); 
13. Współdziałanie z innymi podmiotami biorącymi 
udział w działaniach antyterrorystycznych; 
14. Prowadzenie czynności procesowych przy udziale 
prokuratury. 

Zagrożenie atakiem terrorystycznym 
Zagrożenie atakiem terrorystycznym z powietrza typu „Renegade”:  

- Zidentyfikowanie cywilnego statku powietrznego, który zachowuje się w taki sposób, że 
powstaje podejrzenie, iż może być użyty do wykonania ataku terrorystycznego  
z powietrza (określany jako samolot typu „Renegade”); 
- Lądowanie samolotu określanego jako samolot typu „Renegade” na lotnisku 
interwencyjnym; 
- Lądowanie awaryjne samolotu określanego jako samolot typu „Renegade” poza 
lotniskiem interwencyjnym. 

W fazie realizacji 
Podmioty do 

współdziałania 
1. Przyjęcie informacji o zaistniałym zdarzeniu przez 
służbę dyżurną, dokonanie jej oceny i podjęcie 
wstępnych czynności zgodnie z algorytmem 
postępowania; 
2. Przejęcie dowodzenia akcją (operacją) przez 
funkcjonariusza wyznaczonego przez kierownika 
jednostki; 
3. Powiadomienie o zdarzeniu właściwego miejscowo 
kierownika Zespołu/Grupy ds. Aktów Terroru 
Kryminalnego (ATK); 
4. Zapewnienie sprawnego obiegu informacji; 
5. Powołanie Sztabu KWP w celu rozwiązania 
zaistniałego problemu; 

1. Wydział Zarządzania 
Kryzysowego właściwego 
Urzędu Wojewódzkiego; 
2. Dowództwo jednostki, na 
terenie której znajduje się 
lotnisko interwencyjne; 
3. Armator (właściciel) statku 
powietrznego; 
4. Służby lotniskowe z miejsca 
startu statku powietrznego 
(np. obcych państw); 
5. Władze aeroklubów; 
6. Inne podmioty zajmujące się 
działalnością związaną z 
lotnictwem; 
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6. Wydanie decyzji przez komendanta wojewódzkiego 
Policji (Stołecznego/miejskiego/powiatowego) do 
stosownych działań; 
7. Skierowanie SPAP oraz sił ruchu drogowego w rejon 
zaistniałego zdarzenia (jeżeli porwany samolot znajduje 
się na płycie lotniska lub przewidywane jest lądowanie 
uprowadzonego statku powietrznego na wskazanym 
lotnisku); 
8. W przypadku wystąpienia takiej konieczności – 
wnioskowanie do Komendanta Głównego Policji o 
skierowanie dodatkowych sił i środków; 
9. Użycie policyjnego śmigłowca celem bieżącego 
monitorowania sytuacji; 
10. Powołanie i skierowanie w nakazany rejon 
Policyjnego Zespołu Negocjatorów do dyspozycji 
Dowódcy Operacji 
(Akcji) w razie możliwości udaremnienia startu 
opanowanego przez terrorystów statku powietrznego; 
11. Opracowanie planu obezwładnienia sprawców 
uprowadzenia środka transportu przez siły SPAP, 
zapewnienie bazy logistycznej dla sił biorących udział w 
działaniach (śmigłowiec policyjny, inne), zapewnienie 
zaplecza medycznego; 
12. Współdziałanie z innymi podmiotami biorącymi 
udział w działaniach antyterrorystycznych; 
13. Współudział w ewakuacji zagrożonej ludności, 
szczególnie z rejonów bezpośrednio przylegających do 
lotniska; 
14. Zorganizowanie systemów objazdów dla ruchu 
kołowego, zapewnienie bezkolizyjnego dojazdu na teren 
lotniska wyspecjalizowanych sił ratowniczych; 
15. Prowadzenie czynności procesowych przy udziale 
prokuratury (prokuratury wojskowej); 
16. Współpraca i koordynacja działań z dowódcą 
jednostki, na terenie której znajduje się lotnisko 
interwencyjne, i Żandarmerią Wojskową. 

7. Żandarmeria Wojskowa. 
8. Państwowa Straż Pożarna 
(w tym jednostki stacjonujące 
na lotnisku); 
9. Właściwy terytorialnie 
oddział Straży Granicznej. 
10. Wojewódzki Sztab 
Wojskowy; 
11. Służba zdrowia; 
12. Zarząd dróg (miejskich, 
powiatowych, wojewódzkich) 
celem organizacji objazdów; 
13. Służby ratownictwa 
technicznego, 
wyspecjalizowane jednostki 
ratownictwa chemicznego. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Zarządzenie Nr 1429 Komendanta 
Głównego Policji z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia w Policji 

procedur reagowania w sytuacjach kryzysowych. 

Zaprezentowane powyżej procedury działania na wypadek wybranych 

ataków terrorystycznych pochodzą z 2004 roku i nie zawierają obecnych 

możliwości reagowania sił policyjnych na tego typu zdarzenia opartych na 

zapisach ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach 

antyterrorystycznych. Dokument ten wprowadza wiele nowych regulacji, które 

znacząco wpływają na organizację działań policyjnych.  



Rozwiązywanie sytuacji kryzysowych w działaniach policyjnych 

 

Do najważniejszych z nich należą: 

 wprowadzenie szeregu pojęć ustawowych, które precyzują charakter 

podejmowanych działań policyjnych. Do nich należą między innymi 

definicje: 

o zdarzenia o charakterze terrorystycznym – należy przez to 

rozumieć sytuację, co do której istnieje podejrzenie, że powstała 

na skutek przestępstwa o charakterze terrorystycznym,  

o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 

– Kodeks karny, lub zagrożenie zaistnienia takiego 

przestępstwa108; 

o działań antyterrorystycznych – należy przez to rozumieć 

działania organów administracji publicznej polegające  

na zapobieganiu zdarzeniom o charakterze terrorystycznym, 

przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze 

zaplanowanych przedsięwzięć, reagowaniu w przypadku 

wystąpienia takich zdarzeń oraz usuwaniu ich skutków, w tym 

odtwarzaniu zasobów przeznaczonych do reagowania na nie109; 

o działań kontrterrorystycznych – należy przez to rozumieć 

działania wobec sprawców, osób przygotowujących lub 

pomagających w dokonaniu przestępstwa o charakterze 

terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia  

6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.2)), 

prowadzone w celu wyeliminowania bezpośredniego zagrożenia 

życia, zdrowia lub wolności osób lub mienia przy wykorzystaniu 

specjalistycznych sił i środków oraz specjalistycznej taktyki 

działania110; 

o miejsca zdarzenia o charakterze terrorystycznym – należy 

przez to rozumieć przestrzeń otwartą lub zamkniętą, w której 

nastąpiło zdarzenie o charakterze terrorystycznym lub w której 

wystąpił lub miał wystąpić jego skutek, oraz przestrzeń,  

w której występują zagrożenia związane ze zdarzeniem  

o charakterze terrorystycznym111. 

 określenie jednoznacznych kompetencji w zakresie 

odpowiedzialności za zapobieganie zamachom terrorystycznym 

                                                           
108 Art. 2 ust. 1 pkt 7 UAT. 
109 Art. 2 ust. 1 pkt 1 UAT. 
110 Art. 2 ust. 1 pkt 2 UAT. 
111 Art. 2 ust. 1 pkt 6 UAT. 
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(Szef ABW) oraz za przygotowanie, reagowanie i odbudowę 

(MSWiA)112; 

 ustanowienie kierującego działaniami antyterrorystycznymi na 

miejscu zdarzenia o charakterze terrorystycznym w postaci 

wyznaczonego przez Komendanta Głównego Policji,  

a w przypadkach niecierpiących zwłoki – przez właściwego 

miejscowo komendanta wojewódzkiego Policji funkcjonariusza 

Policji, w szczególności w przypadku obecności na miejscu zdarzenia 

o charakterze terrorystycznym innych służb i organów113; 

 wprowadzenie szczególnych uprawnień dla dowodzącego policjanta 

na miejscu zdarzenia terrorystycznego, do których należy między 

innymi: 

o zarządzić ewakuację osób lub mienia z miejsca zdarzenia  

o charakterze terrorystycznym i z jego otoczenia do wskazanego 

miejsca, obiektu lub obszaru; 

o wstrzymać albo ograniczyć ruch pieszych, a także wprowadzić 

zakaz przebywania osób postronnych w miejscu zdarzenia  

o charakterze terrorystycznym i w jego pobliżu; 

o wstrzymać albo ograniczyć ruch pojazdów w miejscu zdarzenia  

o charakterze terrorystycznym lub w jego otoczeniu, a także 

kursowanie środków publicznego transportu zbiorowego  

w porozumieniu z organem kierującym ruchem tych środków 

transportu albo skierować pojazd w określone miejsce; 

o zażądać od organu kierującego ruchem kolejowym wstrzymania 

albo ograniczenia ruchu kolejowego w miejscu zdarzenia  

o charakterze terrorystycznym lub w jego otoczeniu albo 

zatrzymania pojazdu kolejowego lub skierowania go  

w określone miejsce; 

o zażądać od organu kierującego ruchem jednostek pływających 

wstrzymania albo ograniczenia ruchu jednostek pływających  

w porcie lub akwenie będącym miejscem zdarzenia  

o charakterze terrorystycznym lub akwenie sąsiadującym z nimi 

                                                           
112 Art. 3 UAT. 
113 Art. 18 UAT. 
Dodatkowo zapisano, że w przypadku zdarzenia o charakterze terrorystycznym mającego miejsce na 
obszarach lub w obiektach należących do komórek i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi 
Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych albo administrowanych przez te komórki i 
jednostki organizacyjne, kierującym działaniami jest wyznaczony przez Ministra Obrony Narodowej, a 
w przypadkach niecierpiących zwłoki – przez Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej żołnierz 
Żandarmerii Wojskowej.  
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albo zatrzymania jednostki pływającej lub skierowania jej  

w określone miejsce; 

o zażądać od organu kierującego ruchem lotniczym wstrzymania 

albo ograniczenia ruchu lotniczego na lotnisku będącym 

miejscem zdarzenia o charakterze terrorystycznym; 

o żądać nieodpłatnego korzystania z nieruchomości lub 

nieodpłatnego przejęcia do używania ruchomości, w tym 

środków transportu, a także przedmiotów i urządzeń, 

koniecznych do przeprowadzenia działań 

kontrterrorystycznych; 

o żądać udzielenia pomocy od instytucji, organizacji, 

przedsiębiorców i osób fizycznych lub wydawać im polecenia 

inne niż określone w pkt 1–7, zmierzające do minimalizacji lub 

usunięcia skutków zdarzenia o charakterze terrorystycznym; 

o zapobieżenia powstaniu kolejnych zdarzeń o charakterze 

terrorystycznym lub wykrycia i ujęcia osób odpowiedzialnych za 

spowodowanie tych zdarzeń114. 

 możliwość wzmocnienia sił policyjnych przez Siły Zbrojne 

Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku wprowadzenia trzeciego lub 

czwartego stopnia alarmowego, gdy użycie oddziałów  

i pododdziałów Policji okaże się niewystarczające lub może okazać 

się niewystarczające115; 

 wprowadzenie specjalnego użycia broni w sytuacjach działań 

kontrterrorystycznych116; 

 wpisanie do ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji  

(Dz. U. z 2015 r. poz. 355, z późn. zm.) wykonywania zadań 

kontrterrorystycznych117.  

Wymieniony katalog dodatkowych regulacji znacznie wzbogaca 

skuteczność reagowania na potencjalne ataki terrorystyczne. Są to też 

określone uprawnienia i kompetencje dla dowodzących działaniami 

policyjnymi, które w założeniu ustawodawcy mają zwiększyć możliwości 

adekwatnej reakcji na zagrożenia płynące ze strony współczesnego 

terroryzmu. 

Bez względu na charakter zagrożenia, działania policyjne mogą 

przyjmować różne formy i wymagają z pewnością właściwej organizacji  

i systemowych rozwiązań w zakresie dowodzenia. W konfrontacji ze sprawcą 

                                                           
114 Art. 20 UAT. 
115 Art. 22 UAT. 
116 Art. 23 UAT. 
117 Art. 27 pkt 1 UAT. 
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sytuacji kryzysowej zawsze powstaje bowiem dylemat dotyczący sposobu 

zakończenia incydentu. Kierujący działaniami w takich zdarzeniach musi 

kierować się przede wszystkim potrzebą przywrócenia bezpieczeństwa  

i porządku publicznego z zachowaniem postulatów zasady legalizmu  

i proporcjonalności użytych środków. W takich wypadkach szczególnego 

znaczenia nabiera decyzja dowodzącego o wprowadzeniu do działań 

pododdziałów specjalistycznych, których domeną jest użycie siły w postaci 

środków przymusu bezpośredniego i broni palnej. 

3.2. Rozwiązania siłowe 

Działania policyjne nieustannie wiążą się z powtarzalnym cyklem 

podejmowania decyzji. Dotyczą one zarówno sposobu przeprowadzenia 

czynności służbowych, jak i możliwości takiego zakończenia interwencji, by 

dolegliwości w stosunku do sprawcy zdarzenia były jak najmniejsze, a mimo to 

doprowadziły do zakończenia sytuacji kryzysowej w sposób zgodny  

z prawem i jak najszybszy. By zrealizować ten cel, policjanci są wyposażeni  

w szeroką gamę narzędzi. Wśród nich są te najmniej ingerujące w sferę 

prywatności sprawcy sytuacji kryzysowej oraz te, które znacznie ograniczają 

jej prawa i wolności. Funkcjonariusze mogą podejmować czynności z zakresu 

perswazji słownej (legitymowanie, pouczanie, negocjacje policyjne, nakładanie 

grzywien w drodze mandatów karnych) oraz wszelkie sposoby oddziaływania 

siłą (używanie bądź wykorzystywanie środków przymusu bezpośredniego  

i broni palnej, doprowadzanie, zatrzymywanie).  W zależności od poziomu 

działań policyjnych rozwiązania siłowe mogą przybierać różne formy. Do nich 

należą czynności podejmowane przez: 

 interweniującego funkcjonariusza Policji; 

 pododdział zwarty Policji; 

 pododdział antyterrorystyczny Policji. 

Działania interwencyjne to konfrontacja policjanta z różnymi 

sytuacjami o charakterze kryminogennym, powstałym zarówno w miejscach 

publicznych, jak i w prywatnych lokalach czy na prywatnych posesjach,  

w których główną rolę odgrywają ludzie wkraczający w konflikt z prawem. 

Wynikają one z różnych przyczyn i przybierają rozmaitą postać, a także 

zawierają w sobie sfery zagrożenia bezpieczeństwa osób w nich 

uczestniczących, mienia oraz stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla 

funkcjonariuszy podejmujących i realizujących takie działania. W obszarze 

działań interwencyjnych szczególne miejsce zajmują bardzo często 

skumulowane czynności i zadania służbowe w ramach pojedynczego 

zdarzenia, przydzielane policjantom zarówno z polecenia przełożonego,  
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np. dyżurnego danej jednostki, na wezwanie osób pokrzywdzonych,  

na wezwanie osób trzecich, jak i wynikające z podjęcia własnej inicjatywy. 

Najważniejszą rolą działań interwencyjnych jest wkraczanie funkcjonariusza  

w sam środek zdarzenia, jako powstałej sytuacji kryzysowej, rozgrywającej się 

pomiędzy obywatelami w okolicznościach niszczenia mienia, katastrof  

czy popełniania wykroczeń i wreszcie przestępstw. Powstałe zdarzenia są 

potocznie nazywane i określane jako interweniowanie zmierzające  

do przywrócenia ładu i porządku publicznego, zgodnego z prawem, niesienia 

pomocy poszkodowanym oraz zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom 

zaistniałego zdarzenia oraz samym sobie. Funkcjonariusz Policji podczas 

realizowania interwencji ma możliwość stosowania i wykorzystywania 

różnych sposobów działania oraz dysponuje wieloma rozwiązaniami  

w zakresie interwencji. Podstawową czynnością funkcjonariusza w czasie 

interwencji jest legitymowanie uczestników interwencji oraz nakazywanie  

i egzekwowanie uzasadnionych poleceń w zakresie obowiązujących przepisów 

prawnych. Ma on także kompetencje do zastosowania postępowania 

mandatowego, ewentualnie dokonywania pouczeń w ramach środków 

oddziaływania wychowawczego. Zdarza się również tak, że policjanci zmuszeni 

są do zakończenia interwencji poprzez doprowadzenie osoby do jednostki 

celem wytrzeźwienia (np. w izbie wytrzeźwień albo w jednostce Policji) lub 

doprowadzenia w celu wykonania innych czynności służbowych związanych  

z interwencją. W przypadku osób szczególnie niebezpiecznych, przestępców, 

zbiegów i zamachowców, obowiązkiem funkcjonariuszy jest dokonywanie 

przeszukania osób, pomieszczeń czy bagaży, prowadzenie pościgów krajowych 

i zagranicznych, przeprowadzanie kontroli osobistych oraz sprawdzeń 

przewożonych ładunków, a w konsekwencji dążenie do zatrzymywania osób 

zarówno podejrzanych, jak i skazanych118. 

Rozwiązania siłowe w formie interwencji są związane z indywidualnym 

użyciem bądź wykorzystaniem przez niego środków przymusu 

bezpośredniego lub broni palnej. To funkcjonariusz osobiście i indywidualnie 

podejmuje decyzję dotyczącą wyboru odpowiedniego (proporcjonalnego do 

stopnia zagrożenia) środka oddziaływania. Podstawą prawną do działania 

policjantów w takich wypadkach jest Ustawa z dnia 24 maja 2013 r.  

o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej119. Użycie lub 

wykorzystanie nadanego prawem narzędzia musi być najmniej uciążliwe dla 

człowieka, zapewniając przy tym skuteczność podejmowanych czynności 

                                                           
118 M. Kaczmarczyk, Przygotowanie policjantów do podejmowania działań interwencyjnych na rzecz 
bezpieczeństwa i porządku publicznego, rozprawa doktorska, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, 
Szczytno 2016, s. 170 i 194. 
119 UoŚPBiBP. 
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służbowych. Jest to o tyle utrudnione, że funkcjonariusze w takich wypadkach 

działają w znacznym deficycie czasu, pod wpływem silnych emocji i nie 

posiadają komfortu przeprowadzenia analizy zadania i okoliczności zdarzenia. 

Dodatkowo, każda sytuacja jest inna, co w konfrontacji z różnym stopniem 

wiedzy, doświadczenia i umiejętności poszczególnych policjantów, owocuje 

zróżnicowaną jakością wykonywanych czynności. Funkcjonariusze muszą być 

zatem przygotowani wszechstronnie, tak by podejmowane przez nich 

rozwiązania siłowe, gwarantowały im bezpieczeństwo personalne  

w wymiarze zarówno fizycznym, jak i prawnym. 

Drugim rodzajem użycia siły w działaniach policyjnych jest użycie 

pododdziałów zwartych Policji. Wykorzystanie tego rodzaju formacji jest 

uzależnione od decyzji kierujących właściwymi jednostkami Policji,  

z Komendantem Głównym Policji włącznie lub od potrzeb dowódcy działań 

policyjnych podejmowanych w formie akcji albo operacji policyjnej,  

na których korzyść wykonują zadania przydzielone siły.  

Pododdziałem zwartym jest zorganizowana, jednolicie dowodzona 

grupa funkcjonariuszy Policji, wykonująca działania prewencyjne w razie 

zagrożenia lub zakłócenia bezpieczeństwa albo porządku publicznego120.  

W takiej formie działania policyjne mogą wykonywać oddziały prewencji 

Policji i samodzielne pododdziały prewencji Policji, do których zadań należy  

w szczególności: 

 wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem operacji 

policyjnych  

w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

 udział w działaniach pościgowo-blokadowych za niebezpiecznym 

przestępcą; 

 ochrona porządku publicznego w czasie konstytucyjnie określonych 

stanów nadzwyczajnych, katastrof naturalnych i awarii 

technicznych; 

 ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas pobytu 

przedstawicieli obcych państw; 

 ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas legalnych 

zgromadzeń publicznych oraz w czasie imprez masowych  

i protestów społecznych; 

 przywracanie porządku publicznego w przypadkach zbiorowego 

naruszenia prawa; 

 wspieranie jednostek Policji w działaniach patrolowych oraz 

patrolowo-interwencyjnych; 

                                                           
120 Art. 4 pkt 5 UoŚPBiBP. 
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 organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dla 

policjantów i pracowników oddziału lub pododdziału; 

 wykonywanie zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby  

i pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz medycyny pracy; 

 zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie informacji 

niejawnych oraz danych osobowych; 

 do zakresu działania oddziału prewencji Policji i samodzielnego 

pododdziału prewencji Policji, w którym wykonują zadania policjanci 

w służbie kandydackiej, należy również wykonywanie zadań 

określonych dla jednostki szkoleniowej w przepisach w sprawie 

szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz 

doskonalenia zawodowego w Policji; 

 wykonywanie zadań jako odwód centralny Komendanta Głównego 

Policji121. 

Wprowadzanie do działania pododdziałów zwartych najczęściej wiąże 

się z zagrożeniem zakłócenia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz 

koniecznością przywrócenia stanu spokoju z wykorzystaniem specjalistycznej 

taktyki i narzędzi oddziaływania. Domeną realizacji zadań przez takie formacje 

jest działanie zespołowe z wykorzystaniem środków przymusu 

bezpośredniego. Są to również czynności zabezpieczające przedsięwzięcia 

stwarzające ryzyko zakłócenia bezpieczeństwa, a działania policjantów 

zorganizowanych w pododdziały zwarte stanowią znaczną siłę mogącą 

ukierunkować i kanalizować przebieg zgromadzeń i przemieszczania się 

większej liczby osób. 

 Użycie czy wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego przez 

pododdział zwarty następuje na rozkaz dowódcy tego pododdziału. Zgody  

na użycie lub wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego przez 

pododdział zwarty udzielają w przypadku Policji – Komendant Główny Policji, 

właściwy miejscowo komendant wojewódzki (Stołeczny) albo osoby przez 

nich upoważnione. W przypadku, gdy zwłoka w użyciu lub wykorzystaniu tych 

środków groziłaby bezpośrednim niebezpieczeństwem dla życia czy zdrowia 

uprawnionego, innej osoby lub mienia lub niebezpieczeństwem zamachu  

na ważne obiekty, urządzenia lub obszary, zgodę na  użycie lub wykorzystanie 

środków przymusu bezpośredniego przez pododdział zwarty może udzielić 

także jego dowódca122. 

                                                           
121 § 35 Zarządzenia Nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie 
szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek 
organizacyjnych Policji.  
122 Art. 42 UoŚPBiBP. 
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Bezpośrednio przed wydaniem rozkazu użycia środków przymusu 

bezpośredniego przez pododdział zwarty, jego dowódca wzywa osoby do 

zachowania zgodnego z prawem, w szczególności do porzucenia broni albo 

innego niebezpiecznego przedmiotu lub do zaniechania stosowania przemocy, 

a następnie uprzedza o możliwości użycia środków przymusu bezpośredniego 

w przypadku niepodporządkowania się temu wezwaniu.  

W przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z dowódcą lub  

w sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu uprawnionego czy innej osoby 

uprawniony wchodzący w skład pododdziału zwartego może użyć środków 

przymusu bezpośredniego albo wykorzystać te środki na ustawowych 

zasadach określonych dla policjantów działających indywidualnie. 

Zaprzestanie użycia środków przymusu bezpośredniego przez pododdział 

zwarty następuje na rozkaz dowódcy lub niezwłocznie po osiągnięciu 

zamierzonego celu. Broń palna nie może być użyta lub wykorzystana przez 

pododdział zwarty, z wyjątkiem sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu 

uprawnionego czy innej osoby. W takich wypadkach użycie broni powinno 

nastąpić w warunkach prawnych właściwych dla użycia broni palnej przez 

pojedynczego funkcjonariusza123. 

Na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest utworzonych 13 oddziałów 

prewencji Policji (jednostki powyżej 240 etatów) oraz 8 samodzielnych 

pododdziałów prewencji Policji. Najliczniejszym z nich jest Oddział Prewencji 

Policji Komendy Stołecznej Policji zawierający w swoich strukturach 12 

kompanii prewencji. Łącznie stan etatowy we wszystkich 

oddziałach/pododdziałach prewencji Policji liczy obecnie 6751 policjantów, co 

oznacza, że 6,6% wszystkich policjantów pełni służbę w oddziałach prewencji. 

Charakter wykonywanych zadań przez OPP/SPPP wymaga wyposażenia tych 

jednostek w specjalistyczny sprzęt. Oddziały wykorzystują w swoich 

działaniach m.in. miotacze wody (38 sztuk), automatyczne wyrzutnie 

granatów łzawiących (40 sztuk), transportery opancerzone  

(5 sztuk) czy urządzenia rozgłaszające L-RAD (6 sztuk). Wyposażenie 

funkcjonariusza także różni się od tego używanego przez policjantów 

nierealizujących działań w oddziałach zwartych. Chodzi tu przede wszystkim o 

broń gładkolufową, siatkowe zestawy obezwładniające, plecakowe miotacze 

substancji obezwładniających oraz środki pirotechniczne o właściwościach 

ogłuszających lub olśniewających124. 

                                                           
123 Art. 45 i 46 UoŚPBiBP. 
124 Oddziały i samodzielne pododdziały prewencji policji, [online], [dostęp 17.09.2016],  
http://kwartalnik.csp.edu.pl/kp/archiwum-1/2014/nr-12014/2171,ODDZIALY-I-SAMODZIELNE-
PODODDZIALY-PREWENCJI-POLICJI.html.   
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Ostatnim rodzajem formacji przeznaczonych do działań typowo 

siłowych są pododdziały antyterrorystyczne Policji.  

K. Jałoszyński zauważa, że w Polsce, w odróżnieniu od państw 

zachodnich, powszechnie do określenia tego typu formacji używa się 

sformułowania „jednostki antyterrorystyczne”. Według poglądów zachodnich, 

należałoby mówić o jednostkach kontrterrorystycznych” jako tych, które 

realizują typowe zadania ofensywne w walce z terroryzmem125. Tym bardziej 

jest to zasadne ze względu na wprowadzone przez ustawę antyterrorystyczną 

nazewnictwo i podział zadań na antyterrorystyczne (zapobieganie, 

przygotowanie, reagowanie i odbudowa po zamachach) oraz 

kontrterrorystyczne (fizyczne oddziaływanie na sprawców zamachów). 

Według eksperta „jednostka kontrterrorystyczna to oddział sił 

specjalnych w policji lub w siłach zbrojnych, posiadający strukturę 

organizacyjną, środki walki i wyposażenie specjalistyczne, zaplecze logistyczne 

oraz infrastrukturę szkoleniową, umożliwiającą przygotowanie  

i przeprowadzenie operacji ratunkowej odbicia przetrzymywanych 

zakładników, jak też reagowania wobec szczególnie niebezpiecznych form 

przestępczości”126.  

Formacje te są swoistą przeciwwaga dla coraz szerzej 

rozprzestrzeniającego się zjawiska terroryzmu. Poza tym, Policja w swych 

działaniach coraz częściej napotyka na sytuacje szczególne, w których 

powszechnie używa się ostatecznych rozwiązań, w tym siłowych,  

gdy normalne czynności polegające na prowadzeniu komunikacji ze sprawcą 

sytuacji kryzysowej są niewystarczające i nie prowadzą do przywrócenia stanu 

bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wszędzie tam, gdzie policjant  

w ramach interwencji nie jest w stanie prowadzić skutecznie czynności 

służbowych ze względu na brak odpowiednich sił i  środków, istotną rolę 

odgrywają pododdziały antyterrorystyczne Policji. Celem postępowania  

w takich sytuacjach jest bowiem jak najszybsze i skuteczne ich rozwiązanie bez 

powodowania dodatkowych szkód i strat127. 

Do zakresu działania samodzielnego pododdziału antyterrorystycznego 

Policji należy w szczególności: 

 przygotowanie i prowadzenie działań bojowych zmierzających do 

fizycznego zwalczania terroryzmu lub podejmowanych  

                                                           
125 K. Jałoszyński, Współczesny wymiar antyterroryzmu, Warszawa 2008, s. 133. 
126 K. Jałoszyński, Jednostka konytrterrorystyczna – element działań bojowych w systemie 
bezpieczeństwa antyterrorystycznego, Szczytno 2011, s.99. 
127 W. Zubrzycki, Antyterrorystyczne formacje Policji w przypadku zbrojnej agresji na RP, Szczytno 2014, 
s. 42.  
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w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia  

i zdrowia ludzi; 

 przygotowanie i prowadzenie działań bojowych wymagających 

użycia specjalistycznych sił i środków lub stosowania specjalnej 

taktyki; 

 realizacja zadań związanych z ochroną oraz wsparciem działań 

ochronnych podejmowanych wobec osób podlegających ochronie; 

 prowadzenie działań minersko-pirotechnicznych; 

 wspieranie działań ratowniczych; 

 organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dla 

policjantów jednostek i komórek antyterrorystycznych Policji,  

w zakresie nabywania umiejętności i uprawnień oraz utrzymywania 

wysokiej sprawności fizycznej, niezbędnych do realizacji zadań128. 

Choć idea powołania do życia jednostek antyterrorystycznych była ściśle 

związana z potrzebą przygotowania odpowiedniego narzędzia do 

zwiększającego się zagrożenia zamachami terrorystycznymi oraz 

kryminalnym podłożem funkcjonowania zorganizowanej przestępczości, 

jednostki te wykonują również zadania niezwiązane z użyciem siły. 

Wykorzystuje się w nich specjalistyczne umiejętności, wiedzę, sprzęt oraz 

taktykę działania antyterrorystów. Dlatego też jest możliwość korzystania  

z tych formacji w czasie wykonywania działań ratowniczych, specjalistycznych 

realizacji wymagających wykorzystania technik wysokościowych lub 

rozpoznania pirotechnicznego. To również wykonywanie czynności 

szkoleniowych realizowanych dla innych funkcjonariuszy, dla których 

posiadanie specjalistycznych kwalifikacji jest niezbędne do wykonywania 

zadań służbowych. 

Działania pododdziałów antyterrorystycznych Policji i komórek 

minersko-pirotechnicznych Policji (obecnie komórki te wchodzą w skład 

pododdziałów antyterrorystycznych Policji) mogą być prowadzone w formie 

działań bojowych lub wsparcia działań ratowniczych. Działania bojowe są 

realizowane jako działania antyterrorystyczne, działania ratunkowe, działania 

realizacyjne i działania minersko-pirotechniczne. Działania minersko-

pirotechniczne mogą być prowadzone jako element działań 

                                                           
128 Zarządzenie nr 13 Komendanta Głównego Policji z dnia 9 czerwca 2015 r. zmieniające zarządzenie  
w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych 
jednostek organizacyjnych Policji.  
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antyterrorystycznych, ratunkowych, realizacyjnych lub wsparcia działań 

ratowniczych129. 

Rys. 5 Formy działań pododdziałów antyterrorystycznych Policji. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Zarządzenia Nr 19 

Komendanta Głównego Policji z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie metod i form działania 
pododdziałów antyterrorystycznych Policji oraz komórek minersko-pirotechnicznych 

Policji. 

 Działania bojowe wykonywane przez funkcjonariuszy pododdziałów 

AT są zespołem czynności realizowanych jako działanie zespołowe przez 

uzbrojonych i wyposażonych w specjalistyczny sprzęt policjantów 

posługujących się taktyką antyterrorystyczną, specjalną lub minersko-

pirotechniczną130. Ze względu na rysujący się podział tej formy działań,  

w zależności od tego czego dotyczą, mogą być realizowane w ramach operacji 

policyjnej lub jako działania samodzielne, nakazane do realizacji w ramach 

zakresu kompetencyjnego dowodzącego wybranym pododdziałem 

antyterrorystycznym Policji. 

 Działania bojowe mogą być prowadzone w formie związku taktycznego, 

grupy bojowej lub zespołu bojowego w zależności od rodzaju wykonywanego 

zadania. W ramach podoperacji antyterrorystycznej lub działań bojowych 

dopuszcza się podział na związki taktyczne ukierunkowane na realizację celu 

podoperacji lub działań bojowych oraz grupy bojowe ukierunkowane na 

realizację celu związku taktycznego, w skład których wchodzą zespoły bojowe 

                                                           
129 Zob. więcej o taktyce działania jednostki kontrterrorystycznej w: K. Jałoszyński, Jednostka 
konytrterrorystyczna – element działań bojowych w systemie bezpieczeństwa antyterrorystycznego, 
Szczytno 2011, s. 103-113. 
130 § 2 ust. 5 Zarządzenia nr 19 KGP. 
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ukierunkowane na realizację celów grup bojowych. W celu wsparcia procesu 

dowodzenia dowódca działań bojowych może powołać sztab dowódcy działań 

bojowych oraz wyznaczyć jego szefa. Przed rozpoczęciem działań bojowych 

dowódcy wszystkich szczebli planują sposób realizacji zadań, sporządzając 

dokumentację planistyczną zgodną z organizacją dowodzenia. Ze względu na 

charakter niektórych zdarzeń kryzysowych, w działaniach 

antyterrorystycznych, działaniach ratunkowych oraz działaniach minersko-

pirotechnicznych, w sytuacji niecierpiącej zwłoki, odstępuje się od 

sporządzania dokumentacji planistycznej. Działania bojowe mogą być  

realizowane w ramach szturmu natychmiastowego albo szturmu planowego, 

które kończą się w chwili osiągnięcia celu postawionego zadania.  

W szczególnie uzasadnionych przypadkach decyzję o zakończeniu szturmu 

może podjąć dowódca. W przypadku rozwoju sytuacji taktycznej wykraczającej 

poza założenia określone w szturmie planowym podejmuje się działania na 

zasadach szturmu natychmiastowego. Zabezpieczenie medyczne podczas 

działań bojowych i wsparcia działań ratowniczych realizowanych przez 

pododdział antyterrorystyczny Policji lub komórkę minersko-pirotechniczną 

Policji zapewnia dowódca akcji lub operacji policyjnej lub zlecający działania 

przed przystąpieniem do ich realizacji. W przypadku zaistnienia potrzeby 

operacyjnej, w trakcie działań bojowych pododdziały antyterrorystyczne 

Policji i komórki minersko-pirotechniczne Policji mogą wykorzystywać psy 

służbowe do działań bojowych lub wyszukiwania zapachów materiałów 

wybuchowych131. 

Pododdziały antyterrorystyczne Policji oraz komórki minersko-

pirotechniczne Policji stosują w szczególności metody działań bojowych: 

 w terenie niezurbanizowanym; 

 w terenie zurbanizowanym; 

 z wykorzystaniem technik wysokościowych; 

 na akwenach; 

 w środkach komunikacji; 

 realizowane przez zespoły bojowe do rozpoznania miejsca 

prowadzenia działań bojowych; 

 realizowane przez posterunki obserwacyjno-strzeleckie; 

 realizowane przez grupy wsparcia taktycznego; 

 ochrony osoby ochranianej; 

 w strefie narażonej na działanie czynnika biologicznego, 

chemicznego, promieniowania jonizującego lub nuklearnego; 

                                                           
131 Tamże, rozdział 4. 
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 z wykorzystaniem psów do działań bojowych132. 

 Pierwszym rodzajem działań bojowych są działania 

antyterrorystyczne. Są  one rodzajem działań bojowych realizowanych  

w ramach operacji policyjnej przez uzbrojonych i wyposażonych  

w specjalistyczny sprzęt policjantów pododdziału antyterrorystycznego Policji 

i komórki minersko-pirotechnicznej Policji posługujących się taktyką 

antyterrorystyczną mającą na celu ratowanie życia i zdrowia ludzkiego  

w związku z zaistnieniem lub podejrzeniem popełnienia przestępstwa  

o charakterze terrorystycznym133.  

W związku z wprowadzeniem ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku  

o działaniach antyterrorystycznych, powstało pewne zamieszanie pojęciowe, 

ponieważ ustawa rozumie działania antyterrorystyczne w sposób znacznie 

szerszy. Są to mianowicie działania organów administracji publicznej 

polegające na zapobieganiu zdarzeniom o charakterze terrorystycznym, 

przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych 

przedsięwzięć, reagowaniu w przypadku wystąpienia takich zdarzeń oraz 

usuwaniu ich skutków, w tym odtwarzaniu zasobów przeznaczonych do 

reagowania na nie134. Z analizy tej definicji wynika, że ustawodawca rozumie 

przez działania antyterrorystyczne całość inicjatyw podejmowanych  

w ramach przeciwdziałania terroryzmowi, przekładających się na 

zapobieganie, przygotowanie, reagowanie i odbudowę. Zawierają się w niej 

również czynności podejmowane przez pododdziały antyterrorystyczne  

i definiowane jako antyterrorystyczne przez wspomniane zarządzenie 

Komendanta Głównego Policji. Adekwatnym do istoty działań formacji AT jest 

jednak pojęcie działań kontrterrorystycznych, które ustawodawca określa jako 

działania wobec sprawców, osób przygotowujących lub pomagających  

w dokonaniu przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa  

w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 

553, z późn. zm.2), prowadzone w celu wyeliminowania bezpośredniego 

zagrożenia życia, zdrowia lub wolności osób lub mienia przy wykorzystaniu 

specjalistycznych sił i środków oraz specjalistycznej taktyki działania135.  

Z kompilacji tych definicji wynika jednoznacznie, że powinno nastąpić 

dostosowanie przepisów wewnątrzpolicyjnych do tych zamieszczonych  

w ustawie. Wynika to z potrzeby dostosowania aktów niższego szczebla do 

nadrzędnych oraz z bardziej intuicyjnego i wprowadzonego przez doktrynę 

                                                           
132 Tamże, § 7 ust. 1.  
133 § 2 ust. 7 Zarządzenia nr 19 KGP. 
134 Art. 2 ust. 1 UAT.  
135 Art. 2 ust. 2 UAT. 
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rozumienia działań pododdziałów antyterrorystycznych policji jako działania 

kontrterrorystyczne. 

Działania antyterrorystyczne zawsze będą prowadzone w ramach 

operacji policyjnej. W ramach tejże operacji w przypadku reagowania na 

zdarzenie o charakterze terrorystycznym zostanie powołana podoperacja 

antyterrorystyczna, a kierujący działaniami w ramach tej podoperacji będzie 

jednocześnie dowódcą działań bojowych w rozumieniu ustawy i zarządzenia 

nr 19 KGP. Będzie on podlegał dowódcy operacji i stanowił swoiste narzędzie 

do rozwiązania siłowego wybranego incydentu terrorystycznego.  

System dowodzenia i przekazywania decyzji będzie składał się  

z trzech poziomów: 

 organ wyznaczający kierującego działaniami – Komendant 

Główny Policji lub komendant wojewódzki Policji (w zależności od 

nasilenia kryzysu dowodzącego będzie wyznaczał szczebel 

wojewódzki lub krajowy, jednak należy pamiętać, że nawet  

w przypadku wyznaczenia dowódcy operacji przez komendanta 

wojewódzkiego Policji, Komendantowi Głównemu Policji będą 

przysługiwały kompetencje do wydawania poleceń dotyczących 

kierunków prowadzenia operacji w ramach uprawnień 

przełożonego). Dodatkowo, w przypadku znacznego zagrożenia dla 

bezpieczeństwa w wymiarze krajowym takie uprawnienia będą 

przysługiwały ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz 

Radzie Ministrów – jako organowi wykonującemu zarządzanie 

kryzysowe na terenie kraju. Rada Ministrów w takich sytuacjach 

może być wspomagana przez Rządowy Zespół Zarządzania 

Kryzysowego, w skład którego wchodzi MSW oraz KGP. Powołanie do 

życia ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach 

antyterrorystycznych wprowadziło specyficzny sposób powołania 

dowódcy działań antyterrorystycznych – w rozumieniu zarządzenia  

nr 23 dowódcy operacji policyjnej i stanowi, że kierującym 

działaniami antyterrorystycznymi podejmowanymi przez właściwe 

służby lub organy w ramach ich ustawowych zadań na miejscu 

zdarzenia o charakterze terrorystycznym jest wyznaczony przez 

Komendanta Głównego Policji, a w przypadkach niecierpiących 

zwłoki – przez właściwego miejscowo komendanta wojewódzkiego 

Policji funkcjonariusz Policji, w szczególności w przypadku obecności 

na miejscu zdarzenia o charakterze terrorystycznym innych służb  

i organów. W tym zapisie podkreśla się znaczenie  

i charakter zdarzenia o charakterze terrorystycznym, który zdaniem 



Rozwiązywanie sytuacji kryzysowych w działaniach policyjnych 

ustawodawcy będzie wymagał powołania na funkcję dowódcy 

operacji policyjnej tego rodzaju osoby wskazanej przez Komendanta 

Głównego Policji. Wydaje się to zasadne, biorąc pod uwagę znaczenie 

i skomplikowanie potencjalnych działań na miejscu zdarzenia.  

W takich wypadkach można przewidywać powołanie na taką funkcję 

komendanta lub zastępcę właściwego komendanta wojewódzkiego 

Policji136. 

 kierujący działaniami antyterrorystycznymi – dowódca operacji 

policyjnej (będzie on wykonywał zadania dowódcy działań 

antyterrorystycznych137 w rozumieniu ustawy i miał do dyspozycji 

dwa podstawowe narzędzia do rozwiązania sytuacji kryzysowej  

o charakterze terrorystycznym w postaci zespołu negocjatorów, 

który będzie prowadził rozmowy z terrorystą ukierunkowane na 

realizację zadania postawionego przez dowódcę operacji oraz 

pododdziału antyterrorystycznego jako zabezpieczającego 

rozwiązanie siłowe incydentu. Dodatkowo będzie wykonywał szereg 

zadań związanych z zabezpieczeniem miejsca zdarzenia, 

współdziałaniem z innymi służbami, zarządzaniem mediami itd. 

Dowódcy działań antyterrorystycznych przysługuje również 

uprawnienie do podjęcia decyzji o dopuszczalności specjalnego 

użycia broni przez siły kontrterrorystyczne138); 

                                                           
136 Tamże, art. 18 ust. 1.  
137 Zgodnie z art. 20 UAT kierujący działaniami na miejscu zdarzenia o charakterze 
terrorystycznym może: zarządzić ewakuację osób lub mienia z miejsca zdarzenia o charakterze 
terrorystycznym i z jego otoczenia do wskazanego miejsca, obiektu lub obszaru; wstrzymać albo 
ograniczyć ruch pieszych, a także wprowadzić zakaz przebywania osób postronnych w miejscu 
zdarzenia o charakterze terrorystycznym i w jego pobliżu; wstrzymać albo ograniczyć ruch pojazdów 
w miejscu zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub w jego otoczeniu, a także kursowanie środków 
publicznego transportu zbiorowego w porozumieniu z organem kierującym ruchem tych środków 
transportu albo skierować pojazd w określone miejsce; zażądać od organu kierującego ruchem 
kolejowym wstrzymania albo ograniczenia ruchu kolejowego w miejscu zdarzenia  
o charakterze terrorystycznym lub w jego otoczeniu albo zatrzymania pojazdu kolejowego lub 
skierowania go w określone miejsce; zażądać od organu kierującego ruchem jednostek pływających 
wstrzymania albo ograniczenia ruchu jednostek pływających w porcie lub akwenie będącym miejscem 
zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub akwenie sąsiadującym z nimi albo zatrzymania jednostki 
pływającej lub skierowania jej w określone miejsce; zażądać od organu kierującego ruchem lotniczym 
wstrzymania albo ograniczenia ruchu lotniczego na lotnisku będącym miejscem zdarzenia o 
charakterze terrorystycznym; żądać nieodpłatnego korzystania  
z nieruchomości lub nieodpłatnego przejęcia do używania ruchomości, w tym środków transportu,  
a także przedmiotów i urządzeń, koniecznych do przeprowadzenia działań kontrterrorystycznych; 
żądać udzielenia pomocy od instytucji, organizacji, przedsiębiorców i osób fizycznych lub wydawać im 
polecenia inne niż określone w pkt 1–7, zmierzające do minimalizacji lub usunięcia skutków zdarzenia 
o charakterze terrorystycznym, zapobieżenia powstaniu kolejnych zdarzeń o charakterze 
terrorystycznym lub wykrycia i ujęcia osób odpowiedzialnych za spowodowanie tych zdarzeń. 
138 Zob. art. 23 ust. 4 UAT.  
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 kierujący działaniami kontrterrorystycznymi – dowódca grupy 

kontrterrorystycznej – dowódca podoperacji antyterrorystycznej 

(będzie to dowódca odpowiedzialny za zaplanowanie, 

przygotowanie i realizację rozwiązania siłowego). Na dowódcę takich 

działań wyznacza się dowódcę lub kierownika jednostki Policji lub 

komórki antyterrorystycznej, ich zastępcę lub wyznaczonego przez 

jedną z tych osób oficera Policji posiadającego przeszkolenie, 

predyspozycje i doświadczenie w zakresie dowodzenia działaniami 

antyterrorystycznymi139. Warto zaznaczyć również uprawnienie 

dowódcy centralnego odwodu antyterrorystycznego Komendanta 

Głównego Policji140, który rekomenduje dowódcę podoperacji 

antyterrorystycznej powoływanego na podstawie przepisów 

Zarządzenia Nr 23 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 września 

2014 r. w sprawie metod i form przygotowania i realizacji działań 

Policji w związku ze zdarzeniami kryzysowymi141. 

Ze względu na rozmach i nasilenie zagrożenia terrorystycznego na 

terenie kraju, w ramach działań antyterrorystycznych realizowanych przez 

Policję, może zaistnieć potrzeba wzmocnienia sił realizujących operację  

w tym zakresie. W takich wypadkach, po wprowadzeniu trzeciego lub 

czwartego stopnia alarmowego w trybie art. 16 ust. 1, jeżeli użycie oddziałów  

i pododdziałów Policji okaże się niewystarczające lub może okazać się 

niewystarczające, do pomocy oddziałom i pododdziałom Policji mogą być użyte 

oddziały i pododdziały Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (SZRP), 

stosownie do ich przygotowania specjalistycznego, posiadanego sprzętu  

i uzbrojenia oraz zaistniałych potrzeb. Istotne jest w tym przepisie to, że użycie 

SZRP może nastąpić już w sytuacji, gdy z analizy zdarzenia wynika,  

że reagowanie na zamach wymagać może użycia większych ilościowo i innych 

jakościowo sił wojskowych. Decyzję taką, niepodlegającą ogłoszeniu, wydaje 

Minister Obrony Narodowej, na wniosek ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych, w którym określa się zakres i formę pomocy. Minister Obrony 

Narodowej informuje niezwłocznie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  

i Prezesa Rady Ministrów o wydaniu takiej decyzji, która powinna zawierać: 

 skład oddziałów i pododdziałów, które mają być użyte do pomocy, 

oraz ich zadania i liczebność; 

 obszar, na jakim oddziały i pododdziały, które mają być użyte do 

pomocy, będą wykonywały zadania oraz czas ich wykonywania; 

                                                           
139 Art. § 2 ust. 7 Zarządzenia nr 23 KGP. 
140 Dowódcą centralnego odwodu antyterrorystycznego Komendanta Głównego Policji jest dyrektor 
lub zastępca dyrektora BOA KGP. 
141 § 4 ust. 5 Zarządzenia nr 19 KGP. 
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 ewentualne ograniczenia dotyczące użycia posiadanych środków 

własnych będących w wyposażeniu oddziałów i pododdziałów,  

które mają być użyte do pomocy. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może wydać postanowienie  

o zmianie lub uchyleniu powyższej decyzji. 

Oddziały i pododdziały Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej użyte do 

pomocy oddziałom lub pododdziałom Policji mogą użyć i wykorzystać środki 

przymusu bezpośredniego i broń palną na zasadach przewidzianych dla 

żołnierzy Żandarmerii Wojskowej. Wyjątkowym rozwiązaniem w działaniach 

antyterrorystycznych jest nadanie szczególnych uprawnień w zakresie użycia 

siły żołnierzom Wojsk Specjalnych. Oddziały i pododdziały Wojsk Specjalnych 

użyte do pomocy oddziałom lub pododdziałom Policji mogą użyć  

i wykorzystać w działaniach kontrterrorystycznych środki przymusu 

bezpośredniego i broń palną w sposób przewidziany w art. 3 ust. 2a ustawy  

z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 827, z późn. zm.),  

z zastrzeżeniem dopuszczalności użycia broni palnej w przypadkach 

określonych w procedurze „specjalnego użycia broni”142. Ten przepis jest 

odpowiedzią na postulat praktyków i środowiska wojskowego,  

by w działaniach przeciwko szczególnie niebezpiecznym przestępstwom 

terrorystycznym, z uwagi na stopień zagrożenia dla bezpieczeństwa, życia  

i zdrowia ludzi, można było wykorzystać w pełni umiejętności  

i doświadczenie operatorów Wojsk Specjalnych zdobyte w rejonach konfliktów 

na świecie. Zgodnie bowiem z tym zapisem, siły zbrojne – w tym  

i Wojska Specjalne, realizując zadania konstytucyjne, w zakresie ochrony 

niepodległości państwa, niepodzielności jego terytorium oraz zapewnienia 

bezpieczeństwa i nienaruszalności jego granic, mają prawo stosowania 

środków przymusu bezpośredniego, użycia broni i innego uzbrojenia,  

z uwzględnieniem konieczności i celu wykonania tych zadań, w sposób 

adekwatny do zagrożenia oraz w granicach zasad określonych w wiążących 

Rzeczpospolitą Polską ratyfikowanych umowach międzynarodowych oraz 

międzynarodowym prawie zwyczajowym143. 

Oddziały lub pododdziały Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej użyte 

do pomocy oddziałom lub pododdziałom Policji pozostają w wojskowym 

systemie dowodzenia. Organem koordynującym działania podejmowane przez 

oddziały i pododdziały Policji oraz siły militarne w przypadku takich działań 

jest: 
                                                           
142 Art. 22, ust. 1-6 4 UAT.  
143 Art. 3 ust. 2a  Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej (UObObrRP). 
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 właściwy miejscowo komendant wojewódzki Policji – w przypadku 

działań podejmowanych na obszarze jednego województwa; 

 Komendant Główny Policji – w przypadku działań podejmowanych 

na obszarze większym niż jedno województwo144. 

Użycie SZRP jest szczególnym rodzajem użycia siły w działaniach 

policyjnych. Jest ono możliwe jedynie podczas działań antyterrorystycznych  

w ramach powołanej operacji policyjnej. Ze względu na szczególny zakres  

i możliwość wykonywania zadań bojowych przez wojsko w czasie pokoju na 

terenie kraju, taka procedura wymaga nadzwyczajnego procedowania  

i koordynacji145. Skuteczność tych rozwiązań wydaje się jednak bezdyskusyjna, 

w dobie powszechnego zagrożenia zamachami terrorystycznymi i szczególnie 

brutalnymi metodami działaniami sprawców. 

Kolejnym szczególnym rozwiązaniem użycia siły w działaniach 

antyterrorystycznych jest specjalne użycie broni. Jest to użycie broni palnej 

przeciwko osobie dokonującej zamachu albo biorącej lub przetrzymującej 

zakładnika, którego skutkiem może być śmierć lub bezpośrednie zagrożenie 

życia lub zdrowia tej osoby, które może być zastosowane jeżeli jest to 

niezbędne do przeciwdziałania bezpośredniemu, bezprawnemu, 

gwałtownemu zamachowi na życie lub zdrowie człowieka lub do uwolnienia 

zakładnika, a użycie broni palnej w sposób wyrządzający możliwie najmniejszą 

szkodę jest niewystarczające i przeciwdziałanie takiemu zamachowi lub 

uwolnienie zakładnika w inny sposób nie jest możliwe. Decyzja dotycząca 

wykorzystania tak szczególnego użycia siły wobec sprawcy powinna 

uwzględniać wszelkich okoliczności zdarzenia o charakterze terrorystycznym 

oraz możliwości działań kontrterrorystycznych146.  

Specjalne użycie broni może być dokonane przez funkcjonariuszy Policji, 

Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa, Wewnętrznego, żołnierzy 

Żandarmerii Wojskowej lub żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, 

wchodzących w skład grupy wykonującej działania kontrterrorystyczne 

(grupy kontrterrorystycznej). Decyzję o dopuszczalności specjalnego użycia 

broni może podjąć oraz cofnąć kierujący działaniami. Kierujący działaniami 

niezwłocznie przekazuje decyzję dowódcy grupy bojowej oraz informuje  

o podjętej decyzji organ wyznaczający kierującego działaniami. Po otrzymaniu 

decyzji o dopuszczalności specjalnego użycia broni dowódca grupy może 

                                                           
144 Art. 22 ust. 8-9 UAT. 
145 Zob. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków  
i sposobu organizacji współdziałania oddziałów i pododdziałów Policji z oddziałami i pododdziałami 
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku wprowadzenia trzeciego lub czwartego stopnia 
alarmowego.  
146 Tamże, art. 23 ust. 1. 
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wydać rozkaz specjalnego użycia broni przez funkcjonariuszy lub żołnierzy 

grupy kontrterrorystycznej, określając cel i sposób specjalnego użycia broni. 

Specjalne użycie broni dokumentuje dowódca działań kontrterrorystycznych, 

który niezwłocznie po zakończeniu działań kontrterrorystycznych sporządza 

odpowiedni protokół specjalnego użycia broni i przekazuje go kierującemu 

działaniami (dowódcy operacji policyjnej). 

Specjalne użycie broni jest instytucją powołaną do taktyki działań 

pododdziałów antyterrorystycznych i jest też spełnieniem oczekiwań wielu 

policjantów, funkcjonariuszy innych służb oraz środowiska naukowego. 

Wprowadzenie tej normy prawnej uruchomiło sposobność wykorzystania  

w działaniach antyterrorystycznych strzelców wyborowych, którzy ze względu 

na dotychczasowe zapisy o konieczności wyrządzenia strzałem jak 

najmniejszej szkody byli pozbawieni możliwości oddania śmiertelnego strzału. 

Powołane w tekście aspekty użycia siły w ramach działań 

antyterrorystycznych pokazują, że są one znaczne i nadają najszerszy wachlarz 

uprawnień policjantom i żołnierzom. Oczywistym jest, że każdorazowe użycie 

broni w tychże działaniach będzie dostosowywane do stopnia zagrożenia  

i okoliczności zdarzenia. Pamiętać należy, że ustawowym zadaniem Policji  

w każdym rodzaju wykonywania zadań jest zachowanie życia i zdrowia 

wszystkich osób, w tym również sprawcy. 

Drugim rodzajem policyjnych działań bojowych są działania minersko-

pirotechniczne. Są one realizowane przez policjantów komórki minersko-

pirotechnicznej Policji lub zespoły torujące, z wykorzystaniem 

specjalistycznego wyposażenia, posługujących się taktyką minersko-

pirotechniczną, za którą uznaje się metodę działania policjantów komórki 

minersko-pirotechnicznej Policji lub zespołu torującego wynikającą  

z doświadczenia, umiejętności i uprawnień zmierzającą do osiągnięcia celu 

działań minersko-pirotechnicznych. Komórką minersko-pirotechniczną jest 

etatowa komórka minersko-pirotechniczna przeznaczona do wykonywania 

działań minersko-pirotechnicznych. Występują one w składzie pododdziałów 

antyterrorystycznych i mogą być prowadzone jako element działań 

antyterrorystycznych, ratunkowych, realizacyjnych lub wsparcia czynności 

ratowniczych. Polegają one w szczególności na lokalizowaniu, rozpoznaniu, 

neutralizowaniu, usuwaniu, transportowaniu oraz niszczeniu materiałów lub 

urządzeń wybuchowych wykonanych fabrycznie lub w sposób 

improwizowany, stanowiących zagrożenie dla życia, zdrowia i mienia, a także 

bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz na pokonywaniu zamknięć 

budowlanych i innych przeszkód przy użyciu materiałów wybuchowych. 

Działania te realizują policjanci posiadający uprawnienia do samodzielnego 
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prowadzenia działań minersko-pirotechnicznych w Policji przy użyciu 

dostępnych środków technicznych i ochronnych oraz z zastosowaniem  

w szczególności technik wysokościowych i prac podwodnych147.  

Jest to rodzaj działań bojowych, które nie wiążą się bezpośrednio  

z użyciem siły przez funkcjonariuszy, jednak ze względu na stopień zagrożenia 

i konieczność wykorzystania w trakcie realizacji specjalistycznych technik  

i sprzętu, są zarezerwowanymi dla pododdziałów antyterrorystycznych Policji. 

Przykładem praktycznej realizacji czynności w ramach działań minersko-

pirotechnicznych jest zdarzenie związane z zabójstwem policjanta w ramach 

wykonywania zadań służbowych na stacji benzynowej Shell w 1996 roku  

w Warszawie. 

24 kwietnia 1996 roku kilka minut przed godzina jedenastą Dyżurny 

Komendant Stołecznej Policji w Warszawie został poinformowany o znalezieniu 

na terenie stacji benzynowej Shell przy ul. Ostrobramskiej 73 podejrzanego 

przedmiotu mogącego być ładunkiem wybuchowym. Jak ustalono w toku działań 

dochodzeniowo-śledczych stacja Shell w tym dniu była czynna od godz. 7.00. 

Około godziny 10.00 pracownik techniczny stacji zauważył na jej terenie 

nieznanego mężczyznę, który nie okazując żadnych dokumentów, przedstawił się 

jako pracownik firmy Shell i miał jakoby dokonywać pomiaru hałasu na terenie 

stacji benzynowej. Po oddaleniu się tego mężczyzny po upływie około 30 minut 

pracownik zauważył na terenie stacji, przy ścianie budynku myjni,  

a konkretnie w narożniku wklęsłym tego obiektu paczkę z czarnej torby foliowej 

owiniętą szara taśmą klejącą, z paczki wystawały „druciki-kabelki”. 

Po przybyciu na miejsce zdarzenia dowódca sekcji minersko-

pirotechnicznej do wykonania oględzin zewnętrznych przyjął taktykę działań 

polegającą na prześwietleniu zlokalizowanego przedmiotu urządzeniem 

rentgenowskim w celu ustalenia sposobu neutralizacji ładunku wybuchowego. 

Do wykonania tego zadania zgłosił się podkom. Piotr Molak i po ubraniu 

kombinezonu pirotechnicznego podszedł do podejrzanego ładunku.  

Za pierwszym podejściem wykonał dwa zdjęcia RTG. Nie będąc zadowolony  

z jakości odbitek, podjął decyzję ponownego podświetlenia ładunku i podczas 

wykonania tej czynności nastąpił wybuch.  

Kombinezon antyodłamkowy typu EOD-7, który miał na sobie pirotechnik, 

nie uratował mu życia, gdyż uniform chroni przed odłamkami powstałymi 

podczas eksplozji, a przyczyną śmierci było uszkodzenie narządów 

wewnętrznych powstałych w wyniku ciśnienia wytworzonego przez falę 

                                                           
147 Zarządzenie Nr 19 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie metod i form 
działania pododdziałów antyterrorystycznych Policji oraz komórek minersko-pirotechnicznych 
Policji. 
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uderzeniową. Ten rodzaj kombinezonu nie był wyposażony w środki łączności, 

które stworzyłyby możliwość bieżącego konsultowania i komentowania 

czynności wykonywanych przez pirotechnika realizującego działania 

rozpoznawczo-neutralizacyjne. Czy zawinił człowiek, wyposażenie jakie 

posiadał, czy też inne czynniki – było to przedmiotem postępowania 

wewnętrznego i prokuratorskiego, które nie wykazały uchybień  

w procedurach reagowania i postępowania w przypadku zaistnienia tego typu 

incydentów.  

Dwa tygodnie przed wybuchem dyrekcja firmy Shell otrzymała listowne 

groźby nadesłane przez niezidentyfikowanych sprawców. W treści listu zażądano 

okupu miliona dolarów amerykańskich „za spokojną działalność na 20 lat”. 

Informacje dotyczące tych gróźb i wymuszenia w początkowej fazie nie 

przedostały się do mediów. Natomiast po samym wybuchu kilka redakcji, w tym 

„Życie Warszawy” i  „Gazeta Wyborcza”, otrzymały list z żądaniami nieznanej 

organizacji terrorystycznej nawiązującej do tego tragicznego wydarzenia. Media 

poinformowały o tym fakcie szefa MSWiA i w wyniku nieformalnego 

porozumienia zdecydowały się „milczeć”. Do podłożenia bomby w liście 

nadesłanym do redakcji przyznała się nieznana dotąd grupa „GN-95”. Określiła 

się jako grupa walcząca z nieuczciwie wchodzącymi na polski rynek firmami 

zachodnimi, przejmującymi nasz kraj, a nas czyniącymi niewolnikami swego 

kapitału. „Nigdy nie zaatakujemy firmy polskiej. Jesteśmy wrogo nastawieni do 

Żydów, będziemy ich tępić i wspomagać wszystkich, którzy robią to samo” – pisali. 

Niestety, ale do chwili obecnej nie zostali ustaleni i zatrzymani sprawcy148. 

 Przykład ten obrazuje skalę ryzyka ponoszonego w trakcie 

wykonywanych zadań przez policyjnych antyterrorystów i dobitnie wskazuje 

na konieczność dostosowywania jakości wyposażania i sprzętu policyjnego do 

skali zagrożenia dla bezpieczeństwa nie tylko w wymiarze publicznym, ale  

i też personalnym wszystkich wykonujących zadania funkcjonariuszy.  

 Działania realizacyjne są trzecim rodzajem zadań bojowych 

realizowanych przez uzbrojonych i wyposażonych w specjalistyczny sprzęt 

policjantów posługujących się taktyką specjalną. Są to czynności zlecane 

etatowemu dowódcy pododdziału antyterrorystycznego Policji przez 

przełożonego w postaci Komendanta Głównego Policji lub właściwego 

komendanta wojewódzkiego i polegają na wykonaniu określonego zadania 

służbowego wymagającego specjalistycznej wiedzy, umiejętności  

i doświadczenia. Do takich realizacji zaliczyć można między innymi: 

                                                           
148 K. Liedel, A. Mroczek, Terror w Polsce – analiza wybranych przypadków, Warszawa 2013, s. 84-86. 
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 zatrzymania niebezpiecznych sprawców przestępstw – kiedy  

z analizy ryzyka wynika, że, ze względu na okoliczności popełnionego 

czynu, podejrzenie posiadania materiałów niebezpiecznych lub broni 

palnej mogą stanowić realne zagrożenie dla bezpieczeństwa 

funkcjonariuszy podczas wykonywania czynności zatrzymania; 

 wykonywanie konwojów niebezpiecznych sprawców przestępstw – 

szczególnie sprawców zbrodni przeciwko życiu i zdrowiu, członków 

zorganizowanych grup przestępczych itp.; 

 asystowanie podczas rozpraw i posiedzeń sądowych – gdy czynności 

są obarczone ryzykiem zakłócenia bezpieczeństwa czy porządku 

publicznego lub ze względu na charakter czynu popełnionego przez 

sprawcę. 

Ostatnim rodzajem działań bojowych są działania ratunkowe 

realizowane w ramach akcji lub operacji policyjnej przez uzbrojonych  

i wyposażonych w specjalistyczny sprzęt policjantów posługujących się 

taktyką antyterrorystyczną w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia  

i zdrowia ludzi. Skala zagrożenia dla podejmujących działania funkcjonariuszy 

w takich sytuacjach jest podobna jak w działaniach antyterrorystystycznych  

i dlatego też podkreśla się w ich opisie wymóg wykorzystywania taktyki 

antyterrorystycznej. Są to wszelkiego rodzaju czynności mające na celu 

ratowanie życia i zdrowia osób zagrożonych przez sprawcę przestępstwa. 

Mogą to być takie zdarzenia jak: 

 sytuacje zakładnicze; 

 uprowadzenia; 

 zabarykadowania z zagrożeniem życia osób postronnych lub 

sprawcy sytuacji kryzysowej; 

 manifestowane próby samobójcze; 

 działania w formie aktywnego strzelca; 

 działania pościgowe. 

Cechą podstawową tych realizacji jest to, że nie są to działania  

w stosunku do sprawców podejrzewanych o działalność terrorystyczną. 

Najczęściej są to przestępcy kryminalni, ekonomiczni, członkowie grup 

zorganizowanych i osoby chore psychicznie, powodujące swym działaniem 

zagrożenie dla życia lub zdrowia swojego lub innych osób. Zatem nie ma 

możliwości wprowadzenia wobec nich rozwiązań i narzędzi właściwych dla 

działań antyterrorystycznych (jak na przykład strzał specjalny). To też 

powoduje ciągłą dyskusję nad ewentualnym rozszerzeniem możliwości 

wykorzystania niektórych uprawnień nadanych ustawą o działaniach 

antyterrorystycznych w realizacjach niezwiązanych z działalnością 
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terrorystyczną. Kierunek takich rozważań jest oparty na tezie, że nie ma 

znacznej różnicy dla charakteru prowadzonych działań taktycznych  

w przypadku sytuacji zakładniczej zawiązanej przez terrorystę,  

a członka zorganizowanej kryminalnej grupy przestępczej. W obu sytuacjach 

mogą ginąć ludzie, a bezwzględność i determinacja sprawców może być na tym 

samym poziomie. W takich okolicznościach trudno jest odpowiedzieć na 

pytanie, dlaczego w sytuacji zakładniczej o charakterze terrorystycznym 

można wykorzystać więcej narzędzi niż w przypadku równie dramatycznych 

zdarzeń o charakterze kryminalnym. Tym bardziej, że w przepisach 

wewnątrzpolicyjnych wyraźnie podkreśla się konieczność wykorzystania 

taktyki antyterrorystycznej, która jest właściwa do prowadzenia realizacji 

przeciwko sprawcom przestępstw o charakterze terrorystycznym. Ratować 

sytuację może jedynie próba zakwalifikowania działania takiego kryminalnego 

sprawcy jako działania terrorystycznego (w przypadku wysunięcia żądań w 

zamian za uwolnienie zakładników). Problemy mogą się pojawić jednak w 

sytuacji, gdy sprawca nie ma żadnych żądań, a motyw jego działania nie jest 

znany. W takich przypadkach nie będzie można zastosować żadnych 

mechanizmów nadanych ustawą antyterrorystyczną. 

Obok działań bojowych pododdziały antyterrorystyczne są 

przeznaczone do wykonywania wsparcia działań ratowniczych.  Jest to 

zespół czynności, innych niż działania bojowe, zmierzający do ratowania życia, 

zdrowia i mienia realizowany z wykorzystywaniem specjalistycznego 

wyposażenia przez przeszkolonych policjantów. Pododdział 

antyterrorystyczny Policji oraz komórka minersko-pirotechniczna Policji 

podejmuje wsparcie działań ratowniczych na wniosek kierującego działaniami 

ratowniczymi149. Odbywa się to najczęściej podczas wykonywania działań 

ratowniczych przez inne służby oraz instytucje bezpieczeństwa narodowego, 

szczególnie w ramach wielopodmiotowego krajowego systemu ratowniczo-

gaśniczego lub systemu zarządzania kryzysowego. Mogą to być sytuacje 

kryzysowe związane z awariami technicznymi, klęskami żywiołowymi czy 

katastrofami, podczas których będące w dyspozycji formacji ratowniczych siły 

i środki okazują się niewystarczające. Ta forma realizacji nie wiąże się  

z użyciem siły przez antyterrorystów, a z wykorzystaniem specjalistycznej 

wiedzy, doświadczenia, umiejętności oraz sprzętu. Co więcej, w trakcie 

realizacji wsparcia działań ratowniczych pododdziały antyterrorystyczne 

Policji oraz komórki minersko-pirotechniczne mogą wykorzystywać 

udostępniony sprzęt, należący do podmiotów realizujących działania 

ratownicze. 

                                                           
149 Zarządzenie nr 19 KGP. 
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Aby realizowane przez pododdziały antyterrorystyczne działania siłowe 

mogły być właściwie dysponowane i odpowiadały potrzebom organizacji 

działań policyjnych na terenie kraju, formacje te muszą być odpowiednio 

zorganizowane. Obecnie pododdziały te funkcjonują jako jednostki  

lub komórki antyterrorystyczne Policji.  

Na poziomie kraju centralną komórką antyterrorystyczną jest Biuro 

Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji (BOA KGP). 

Podlega ono zastępcy Komendanta Głównego Policji właściwemu do spraw 

prewencji. W skład biura wchodzą: 

 kierownictwo: dyrektor i zastępca dyrektora biura; 

 Wydział Bojowy I; 

 Wydział Bojowy II; 

 Wydział Szkoleniowo-Bojowy; 

 Wydział Wsparcia Operacyjnego; 

 Wydział Wsparcia Technicznego; 

 Zespół Koordynacji Krajowej i Międzynarodowej; 

 Jednoosobowe Stanowisko do Spraw Opiniodawczo-Doradczych150. 

Zadaniem BOA KGP jest między innymi przeciwdziałanie terroryzmowi  

i jego fizyczne zwalczanie oraz organizowanie, koordynowanie  

i nadzorowanie działań Policji w tym zakresie, w szczególności: 

 prowadzenie działań bojowych oraz rozpoznawczych, zmierzających 

do likwidowania zamachów terrorystycznych, a także 

przeciwdziałanie zdarzeniom o takim charakterze, w tym działań  

o szczególnym stopniu skomplikowania oraz w środowisku 

narażonym na działanie czynnika chemicznego, biologicznego, 

promieniowania jonizującego, nuklearnego i materiału 

wybuchowego; 

 prowadzenie działań wymagających użycia specjalistycznych sił  

i środków lub stosowania specjalnej taktyki działania; 

 prowadzenie negocjacji policyjnych; 

 wykonywanie zadań wspierających działania ochronne 

podejmowane wobec osób podlegających ochronie; 

 wspieranie działań jednostek organizacyjnych Policji i komórek 

organizacyjnych KGP w warunkach szczególnego zagrożenia lub 

wymagających określonych kwalifikacji i umiejętności; 

 koordynowanie przygotowań Policji do prowadzenia działań 

bojowych, minersko-pirotechnicznych i negocjacji policyjnych; 

                                                           
150 W. Zubrzycki, dz. cyt., s. 45-46. 
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 analizowanie różnych aspektów zwalczania terroryzmu oraz 

podejmowanie inicjatyw mających wpływ na właściwą realizację 

zadań Policji w tym zakresie; 

 współpraca z krajowymi i zagranicznymi formacjami właściwymi  

w sprawach przeciwdziałania terroryzmowi i jego zwalczania151. 

Biuro wykonuje zadania specjalnej jednostki interwencyjnej, o której 

mowa w decyzji Rady 2008/617/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie 

usprawnienia współpracy pomiędzy specjalnymi jednostkami 

interwencyjnymi państw członkowskich Unii Europejskiej w sytuacjach 

kryzysowych (Dz. Urz. UE L 210 z 06.08.2008 r., str. 73)152. 

W. Zubrzycki podkreśla, że polska Policja ma swoje wieloletnie 

doświadczenie w obszarze działań antyterrorystycznych. Dodaje,  

że „porównując nasze pododdziały z zagranicznymi odpowiednikami 

zauważyć można, że istnieją na świecie takie jednostki, od których moglibyśmy  

i powinniśmy się uczyć, ale można też stwierdzić z całą pewnością,  

że funkcjonuje szereg takich, dla których to nasz dorobek może być wzorem do 

naśladowania”153. 

Biorąc pod uwagę terytorialny zakres odpowiedzialności, to na poziomie 

lokalnym funkcjonują samodzielne pododdziały antyterrorystyczne Policji 

oraz sekcje antyterrorystyczne Policji.  

Rys. 6. Rodzaje pododdziałów antyterrorystycznych Policji. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie M. Stępiński, Formalno-organizacyjne 

uwarunkowania dowodzenia działaniami kontrterrorystycznymi realizowanymi przez 
wyspecjalizowane siły Policji w świetle przepisów ustawy o działaniach 

antyterrorystycznych, [w:] Polska Ustawa Antyterrorystyczna – odpowiedź na 

                                                           
151 Strona internetowa Biura Operacji Antyterrorystycznych, http://www.policja.pl/pol/kgp/biuro-
operacji-antyter.  
152 Tamże. 
153 W. Zubrzycki, Pododdziały antyterrorystyczne policji, Warszawa 2010, s. 5. 
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zagrożenia współczesnym terroryzmem, red. W. Zubrzycki, K. Jałoszyński,  
A. Babiński, Szczytno 2016, s. 384. 

Obie te struktury są podporządkowane właściwym komendantom 

wojewódzkim Policji (zastępcom do spraw prewencji) i w zależności od 

województwa są to struktury mniejsze (sekcje) lub większe (pododdziały).  

W skład pododdziału wchodzą dowódca i jego zastępca, zespoły bojowe, zespół 

szkoleniowo-bojowy, zespół wsparcia technicznego oraz zespół minersko-

pirotechniczny154. 

 

Rys. 7. Rozmieszczenie pododdziałów terrorystycznych Policji. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: W. Zubrzycki, Pododdziały 

antyterrorystyczne policji, Warszawa 2010, s. 45. 

Powyżej zobrazowany sposób rozmieszczenia policyjnych 

pododdziałów AT obejmuje około 750 etatów155. 

Użycie siły  w działaniach policyjnych jest narzędziem posiadającym 

swoiste struktury i w zależności od poziomu realizacji zadań (interwencja, 

akcja, operacja), od formy działań (pododdziały antyterrorystyczne, 

pododdziały zwarte) oraz od miejsca na mapie kraju (jednostki centralne, 

                                                           
154 Tamże, s. 45. 
155 Tamże, s. 45.  
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SPAP-y i SAT-y), może przyjmować różne postacie. Każdorazowo jednak  

o użyciu siły, jako opcji rozwiązania sytuacji kryzysowej, będzie decydował 

policjant (interweniujący funkcjonariusz lub dowódca zorganizowanych 

działań policyjnych), kierując się zasadą legalizmu, proporcjonalności użytych 

środków oraz koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa i porządku 

publicznego z poszanowaniem idei ochrony życia i zdrowia ludzkiego. 

3.3. Użycie broni i środków przymusu bezpośredniego 

Użycie siły przez policjantów może przyjmować postać użycia lub 

wykorzystania środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej.  

Ze względu na to, że każde ingerowanie w konstytucyjnie gwarantowane 

wolności i prawa musi mieć solidną podstawę prawną wyrażoną na poziomie 

ustawy, przepisy dotyczące posługiwania się bronią lub środkami przymusu 

bezpośredniego przeszły w polskim prawie swoistą ewolucję. 

W 2013 r. zostały wprowadzone od dawna zapowiadane, a wymuszone 

wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 maja 2012 r. (sygn.  

K 10/11)156, zmiany w przepisach dotyczących użycia broni palnej oraz 

środków przymusu bezpośredniego. Obecnie funkcjonujące regulacje są 

kompleksowe i dotyczą szerokiej grupy podmiotów uprawnionych do użycia 

broni palnej. Do czasu wprowadzenia zmian, użycie oraz wykorzystanie broni 

palnej regulowane było w różnych aktach prawnych (dotyczących 

poszczególnych służby) i o różnej randze, np. przypadki użycia broni palnej 

przez Policję regulowane były przez art. 17 ustawy o Policji, natomiast zasady 

użycia, czynności przed i po użyciu broni palnej regulowane były przez akt 

prawny w randze rozporządzenia. Tak wielka skala wprowadzonych zmian to 

nowość w przepisach dotyczących stosowania broni palnej obowiązujących od 

ponad dwudziestu lat. Tym bardziej, że zmiana ta dotknęła większość instytucji 

bezpieczeństwa narodowego157. 

 Obecnie podstawą prawna do użycia siły przez policjantów, jest Ustawa  

z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej158.  

Nie jest to jedyny akt prawny, który odnosi się do warunków, zasad  

i okoliczności posługiwania się bronią czy środkami przymusu bezpośredniego 

przez Policję. Pamiętać należy bowiem, że ta szczególna możliwość naruszania 

nietykalności cielesnej innych osób jest oczywistym kontratypem 

pozakodeksowym (działania w ramach uprawnień  

                                                           
156 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 maja 2012 r., sygn. akt K 10/11 (Dz. U. z 2012 r. poz. 
627). 
157 J. Stelmach, dz. cyt., s. 187. 
158 UoŚPBiBP.  
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i obowiązków), który znajduje swoje oparcie przede wszystkim w ustawie  

o Policji. 

 Kontratyp jest wzorcem zachowań, które pomimo realizacji znamion 

czynu zabronionego, z uwagi na okoliczności stanowiące istotę kontratypu, nie 

są bezprawne. Tak też jest w przypadku użycia broni przez policjantów.  

W takiej sytuacji legalność działań funkcjonariuszy, pomimo tego  

że skierowanych przeciwko życiu i zdrowiu, jednak wynikających  

z wyrażonych ustawą praw i obowiązków, jest dozwolona prawnie i nie może 

być jednocześnie bezprawiem. Ten pozakodeksowy kontratyp musi spełniać 

jednak określone warunki, by działanie podejmowane na jego podstawie 

mogło zostać uznane za bezsprzecznie legalne. Do nich należy zaliczyć: 

 działanie w ramach kompetencji określonej przepisami prawa; 

 właściwość miejscową i rzeczową; 

 istnienie w danej sprawie czy sytuacji podstawy prawnej i faktycznej 

dla dokonania przedsięwziętej czynności159. 

Naruszenie choćby wybranego jednego z powyższych warunków, może 

powodować, że działanie policjanta przekształci się w bezprawne, co z kolei 

może implikować uprawnienie zaatakowanego podmiotu do reakcji w postaci 

zastosowania wobec takiego nadużycia instytucji obrony koniecznej160. 

Powyższe rozważania na temat prawnych aspektów użycia broni czy 

środków przymusu bezpośredniego uprawniają do stwierdzenia, że aspekt ten 

ma niezwykłe znaczenie dla całości działań służbowych podejmowanych przez 

Policję. Wiąże się z tym szereg elementów, takich jak choćby potrzeba 

budowania odpowiedniej świadomości prawnej wśród funkcjonariuszy, 

prowadzenia szkoleń i zajęć praktycznych z zakresu posługiwania się tymi 

narzędziami oraz obejmowania ochroną prawną i psychologiczną policjantów 

w przypadku użycia przez nich siły w działaniach służbowych. 

 Analiza poszczególnych aktów prawnych związanych z użyciem broni  

i środków przymusu bezpośredniego pozwala na sformułowanie kilku 

podstawowych zasad i ogólnych reguł, których przestrzeganie powinno stać się 

wyznacznikiem podczas podejmowania decyzji o użyciu bądź wykorzystaniu 

wybranego narzędzia siłowego rozwiązania incydentu oraz  

w trakcie jego używania. Do takich zasad należy między innymi: 

 zasada celowości – polegająca na tym, że użycie określonego środka 

lub kilku środków przymusu musi wynikać z uzasadnionej 

okolicznościami potrzeby (naruszenia bezpieczeństwa lub porządku 

                                                           
159 K. Frąckowiak, Standardy użycia broni palnej przez policjantów a ochrona życia ludzkiego, Szczytno 
2010, s. 76. 
160 Tamże, s. 76. 
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publicznego) oraz zmierzać do osiągnięcia określonego celu 

(zmuszenia do podporządkowania się poleceniom Policji 

znajdującym oparcie w przepisach prawa); 

 zasada ostrzeżenia – oparta na obowiązku leżącym po stronie 

policjanta wcześniejszego wezwania sposobu do zachowania 

zgodnego z prawem, a następnie uprzedzenia o użyciu przymusu, gdy 

wezwanie okaże się bezskuteczne. Od tej zasady istnieją wyjątki  

w postaci na przykład konieczności podjęcia natychmiastowego 

działania – tzn. w przypadku, gdy zwłoka groziłaby 

niebezpieczeństwem dla życia lub zdrowia ludzkiego, a w wypadku 

użycia innych niż broń środków, również dla mienia; 

 zasada niezbędności – polegająca na nakazie stosowania przymusu 

jedynie i tylko w granicach niezbędnych do usunięcia zagrożenia. 

Należy bezzwłocznie przerwać stosowanie środka w przypadku 

podporządkowania się poleceniom lub gdy użycie środka nie 

przyniosło i wiadomo, że nie przyniesie oczekiwanego rezultatu; 

 zasada minimalizacji skutków – polega na obowiązku używania 

środków przymusu bezpośredniego w sposób wyrządzający 

możliwie jak najmniejszą dolegliwość, w szczególności 

niepowodujący uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia161. 

Stosowanie tych zasad nie jest jedynie postulatem doktryny,  

ale warunkiem koniecznym do tego, by czynności policjantów mogły być 

uznawane za zgodne z prawem i tym samym były działaniem w ramach 

przyznanych praw i obowiązków.  

Przez użycie broni palnej przez policjanta rozumie się oddanie strzału  

w kierunku osoby z zastosowaniem amunicji penetracyjnej. Natomiast 

wykorzystaniem broni palnej jest oddanie strzału z zastosowaniem amunicji 

penetracyjnej w kierunku zwierzęcia, przedmiotu lub w innym kierunku 

niestwarzającym zagrożenia dla osoby. Jest to nowa konstrukcja pojęciowa, 

wprowadzona ustawą i pozwalająca na mniej ograniczone posługiwanie się 

bronią palną, kiedy nie ma to na celu oddania strzału  

w kierunku człowieka i tym samym nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia 

ludzkiego. 

Uprawniony do użycia lub wykorzystania broni palnej może ją użyć lub 

wykorzystać do celów określonych w ustawie o środkach przymusu 

bezpośredniego i broni palnej, wyłącznie w zakresie realizacji zadań 

ustawowych podmiotu, w którym pełni służbę albo w którym jest zatrudniony. 

                                                           
161 M. Goettel, Podręcznik policjanta. Uprawnienia policjanta. Stosowanie środków przymusu 
bezpośredniego. Część 2B, Szczytno 1996, s. 8, [za:] Tamże, s. 78-79. 
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Broni palnej używa się lub wykorzystuje się wyłącznie, jeżeli użycie lub 

wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego okazało się 

niewystarczające do osiągnięcia celów tego użycia lub wykorzystania, czy też 

nie jest możliwe ze względu na okoliczności zdarzenia162. Powyższe 

ograniczenia wskazują wyraźnie, że używanie i wykorzystywanie broni palnej 

jest swoistym narzędziem pomocniczym podczas wykonywania zadań 

służbowych – wyrażonych w ustawie, ale możliwym do wprowadzenia jedynie, 

gdy zajdą ściśle określone ustawowo okoliczności.  

Broni palnej używa się lub wykorzystuje się w sposób wyrządzający 

możliwie najmniejszą szkodę. Od użycia lub wykorzystania broni palnej należy 

odstąpić, gdy cel jej użycia lub wykorzystania został osiągnięty. Podejmując 

decyzję o użyciu lub wykorzystaniu broni palnej, uprawnieni są zobowiązani 

postępować ze szczególną rozwagą i traktować jej użycie jako środek 

ostateczny163.  

Przed wejściem w życie ustawy o działaniach antyterrorystycznych  

i powołaniu instytucji strzału specjalnego, tak sformułowane przepisy 

dotyczące używania broni palnej budziły kontrowersje wśród praktyków  

i ekspertów zajmujących się problematyką użycia siły w rozwiązywaniu 

sytuacji kryzysowych. Pozbawiały one bowiem możliwości używania broni 

palnej przez strzelców wyborowych na przykład w trakcie rozwiązywania 

sytuacji zakładniczych. Ta konstrukcja prawna uniemożliwia bowiem 

wykorzystanie skutecznego narzędzia w postaci oddania strzału 

neutralizującego zagrożenie. W oparciu o przepisy ustawy o użyciu broni, 

strzelec jest zobowiązany ustawowo do użycia broni w taki sposób, by 

wyrządzić jak najmniejszą szkodę; wobec tego zranienie sprawcy sytuacji 

zakładniczej nie przyczyni się do rozwiązania kryzysu, a może dodatkowo 

spowodować eskalację agresji wobec znajdujących się ze sprawcą 

zakładników. Podobnie nie jest możliwe w oparciu o te przepisy oddanie 

strzału przez strzelca wyborowego na rozkaz – ta konstrukcja została 

zarezerwowana przez ustawodawcę jedynie dla pododdziałów zwartych, 

nieprzeznaczonych do fizycznego zwalczania tego typu zagrożeń.  

Wprowadzenie specjalnego użycia broni przez ustawę 

antyterrorystyczną daje obecnie już możliwość używania broni w celu 

pozbawienia życia, jednak należy pamiętać, że konstrukcja ta została 

zarezerwowana jedynie dla policjantów i innych funkcjonariuszy podczas 

realizacji działań w grupie kontrterrorystcznej, w ramach podejmowania 

działań na miejscu zdarzenia terrorystycznego. W innych przypadkach użycie 

                                                           
162 UoŚPBiBP, art. 5. 
163 Art.. 7 UoŚPBiBP. 
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broni zawsze powinno zmierzać do wyrządzenia jak najmniejszych uszkodzeń 

ciała, co wiąże się z tym, że policjanci wykonujący zadania podczas służby 

patrolowej, pomimo działania wobec sprawców czynów terrorystycznych, nie 

mogą wykorzystać specjalnego użycia broni i są związani koniecznością 

realizacji procedur z przepisów ogólnych (ponieważ nie działają w składzie 

grupy antyterrorystycznej).  

Funkcjonowanie dwóch rozwiązań w zakresie użycia broni palnej  

i zamieszczenie ich w dwóch różnych aktach prawnych należy uznać za niezbyt 

fortunne, ponieważ dzieli policjantów na tych, którzy funkcjonują  

w grupie antyterrorystycznej i na tych, którzy wykonują inne zadania. Nie jest 

to zależne od stopnia zagrożenia, a jedynie od charakteru zdarzenia 

kryzysowego i zawiązania się formalnych regularnych działań 

antyterrorystycznych. Jak pokazuje historia ostatnich zdarzeń 

terrorystycznych z Europy, większość incydentów terrorystycznych kończyła 

się zanim zostały powołane regularne struktury realizacji działań policyjnych. 

W takich okolicznościach nikt w Polsce nie będzie mógł nadal używać formuły 

strzału specjalnego, pomimo realnego zagrożenia dla życia i zdrowia wielu 

osób i nawet terrorystycznego charakteru zdarzenia.  

Broni palnej nie wolno używać również wobec kobiet o widocznej ciąży, 

osób, których wygląd wskazuje na wiek do 13 lat, oraz osób o widocznej 

niepełnosprawności. W takich sytuacjach można użyć wyłącznie siły fizycznej  

w postaci technik obezwładnienia. Jednak w przypadku, gdy zachodzi 

konieczność odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie lub 

zdrowie policjanta lub innej osoby, a użycie siły fizycznej wobec takiej osoby 

jest niewystarczające lub niemożliwe, funkcjonariusz może użyć innych 

środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej. 

Broni palnej policjanci mogą użyć, gdy zaistnieje co najmniej jeden  

z następujących przypadków: 

 konieczność odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na: 

o życie, zdrowie lub wolność uprawnionego bądź innej osoby albo 

konieczność przeciwdziałania czynnościom zmierzającym 

bezpośrednio do takiego zamachu; 

o ważne obiekty, urządzenia lub obszary albo konieczność 

przeciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio do 

takiego zamachu; 

o mienie, które stwarza jednocześnie bezpośrednie zagrożenie 

życia, zdrowia lub wolności uprawnionego lub innej osoby, albo 

konieczność przeciwdziałania czynnościom zmierzającym 

bezpośrednio do takiego zamachu; 
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o bezpieczeństwo konwoju lub doprowadzenia. 

 konieczność przeciwstawienia się osobie: 

o niepodporządkowującej się wezwaniu do natychmiastowego 

porzucenia broni, materiału wybuchowego lub innego 

niebezpiecznego przedmiotu, którego użycie może zagrozić 

życiu, zdrowiu lub wolności uprawnionego lub innej osoby,  

która usiłuje bezprawnie odebrać broń palną uprawnionemu  

lub innej osobie uprawnionej do jej posiadania. 

 bezpośredni pościg za osobą, wobec której: 

o użycie broni palnej było dopuszczalne w przypadkach 

określonych  

w art. 45 pkt 1 lit. a–d i pkt 2 Ustawy z dnia 24 maja 2013 r.  

o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej; 

o istnieje uzasadnione podejrzenie, że popełniła wymienione  

w ustawie przestępstwo, o którym mowa w o którym mowa  

w art. 115 § 20 (przestępstwo o charakterze terrorystycznym), 

art. 148 (zabójstwo), art. 156 § 1 (ciężkie uszkodzenie ciała), art. 

163–165 (sprowadzenie katastrofy, sprowadzenie 

niebezpieczeństwa katastrofy, sprowadzenie niebezpieczeństwa 

powszechnego), art. 197 (zgwałcenie, doprowadzenie do innej 

czynności seksualnej), art. 252 (branie lub przetrzymywanie 

zakładnika) i art. 280–282 (rozbój, kradzież rozbójnicza, 

wymuszenie rozbójnicze) ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – 

Kodeks karny. 

 konieczność: 

o ujęcia osoby: 

 wobec której użycie broni palnej było dopuszczalne  

w przypadkach określonych w art. 45 pkt 1 lit. a–d i pkt 2 

Ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu 

bezpośredniego i broni palnej; 

 wobec której istnieje uzasadnione podejrzenie,  

że popełniła przestępstwo, o którym mowa w art. 115 § 20 

(przestępstwo o charakterze terrorystycznym), art. 148 

(zabójstwo), art. 156 § 1 (ciężkie uszkodzenie ciała), art. 

163–165 (sprowadzenie katastrofy, sprowadzenie 

niebezpieczeństwa katastrofy, sprowadzenie 

niebezpieczeństwa powszechnego), art. 197 (zgwałcenie, 

doprowadzenie do innej czynności seksualnej), art. 252 

(branie lub przetrzymywanie zakładnika) i art. 280–282 
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(rozbój, kradzież rozbójnicza, wymuszenie rozbójnicze) 

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny; 

 dokonującej zamachu, o którym mowa w art. 45 pkt 1 lit. d 

lub e Ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu 

bezpośredniego i broni palnej; 

 jeżeli schroniła się w miejscu trudno dostępnym,  

a z okoliczności zdarzenia wynika, że może użyć broni 

palnej lub innego niebezpiecznego przedmiotu. 

o ujęcia lub udaremnienia ucieczki osoby zatrzymanej, 

tymczasowo aresztowanej lub odbywającej karę pozbawienia 

wolności, jeżeli: 

 ucieczka tej osoby stwarza zagrożenie życia lub zdrowia 

uprawnionego lub innej osoby; 

 istnieje uzasadnione podejrzenie, że osoba ta może użyć 

materiałów wybuchowych, broni palnej lub innego 

niebezpiecznego przedmiotu;  

 pozbawienie wolności nastąpiło w związku  

z uzasadnionym podejrzeniem lub stwierdzeniem 

popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 115 § 20 

(przestępstwo o charakterze terrorystycznym), art. 148 

(zabójstwo), art. 156 § 1 (ciężkie uszkodzenie ciała), art. 

163–165 (sprowadzenie katastrofy, sprowadzenie 

niebezpieczeństwa katastrofy, sprowadzenie 

niebezpieczeństwa powszechnego), art. 197 (zgwałcenie, 

doprowadzenie do innej czynności seksualnej), art. 252 

(branie lub przetrzymywanie zakładnika) i art. 280–282 

(rozbój, kradzież rozbójnicza, wymuszenie rozbójnicze) 

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny164.  

Poza użyciem broni palnej policjanci mogą broń palną wykorzystywać. 

Katalog warunków jest również zamknięty i odnosi się do następujących 

działań służbowych: 

 zatrzymanie pojazdu, jeżeli jego działanie zagraża życiu lub zdrowiu 

policjanta lub innej osoby lub stwarza zagrożenie dla ważnych 

obiektów, urządzeń lub obszarów; 

 pokonanie przeszkody: 

o uniemożliwiającej lub utrudniającej ujęcie osoby albo ratowanie 

życia lub zdrowia policjanta, innej osoby lub ratowanie mienia; 

                                                           
164 Art. 45 UoŚPBiBP. 
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o w przypadku naruszenia porządku lub bezpieczeństwa 

publicznego przez osobę pozbawioną wolności, zatrzymaną lub 

umieszczoną w strzeżonym ośrodku albo areszcie w celu 

wydalenia. 

 zaalarmowanie lub wezwanie pomocy; 

 neutralizacja przedmiotów lub urządzeń mogących stwarzać 

niebezpieczeństwo wybuchu, powodujących jednocześnie 

bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia policjanta lub innej 

osoby; 

 unieszkodliwienie zwierzęcia, którego zachowanie zagraża 

bezpośrednio życiu lub zdrowiu policjanta lub innej osoby; 

 oddanie strzału ostrzegawczego165. 

Katalog wyżej wymienionych warunków wykorzystania broni palnej 

przez uprawnionych umożliwia posługiwanie się bronią jako narzędzia do 

realizacji innego celu niż oddanie strzału w kierunku osoby. Wówczas 

procedura posłużenia się bronią palną i jej dokumentowanie jest znacznie 

uproszczone i pozwala na podejmowanie decyzji przez uprawnionego  

w większym komforcie psychicznym. 

W sytuacji podjęcia decyzji o użyciu broni przez uprawnionego, jest on 

zobowiązany do zachowania procedury określonej ustawą. Przed użyciem 

broni palnej uprawniony jest zobowiązany do podjęcia następujących 

działań: 

 identyfikuje swoją formację albo służbę okrzykiem przez wskazanie 

jej pełnej nazwy lub ustawowego skrótu; 

 wzywa osobę do zachowania zgodnego z prawem, a w szczególności 

do: 

o natychmiastowego porzucenia broni lub innego niebezpiecznego 

przedmiotu, którego użycie może zagrozić życiu, zdrowiu lub 

wolności uprawnionego lub innej osoby; 

o zaniechania ucieczki; 

o odstąpienia od użycia przemocy. 

W przypadku niepodporządkowania się wezwaniom wymienionym 

powyżej,  uprawniony uprzedza o użyciu broni palnej okrzykiem: „Stój,  

bo strzelam!”, a jeżeli wezwanie to okaże się nieskuteczne, oddaje strzał 

ostrzegawczy w bezpiecznym kierunku166. 

Ważną konstrukcją prawną wyrażoną w ustawie jest możliwość 

ominięcia powyżej wskazanej procedury przez policjanta, jeżeli zrealizowanie 

                                                           
165 Art. 47 UoŚPBiBP. 
166 Art. 48 ust. 1, 2 UoŚPBiBP. 
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poszczególnych czynności przed oddaniem strzału w kierunku osoby groziłoby 

bezpośrednim niebezpieczeństwem dla życia lub zdrowia uprawnionego lub 

innej osoby. 

W przypadku, gdy w wyniku użycia lub wykorzystania broni palnej 

nastąpiło zranienie osoby lub wystąpiły inne widoczne objawy zagrożenia 

życia lub zdrowia tej osoby, policjant udziela jej niezwłocznie pierwszej 

pomocy, a w razie potrzeby zapewnia wezwanie kwalifikowanej pierwszej 

pomocy lub podmiotów świadczących medyczne czynności ratunkowe. 

Funkcjonariusz może odstąpić od udzielenia pierwszej pomocy, w przypadku 

gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności: 

 udzielenie tej pomocy może zagrozić życiu, zdrowiu lub 

bezpieczeństwu uprawnionego lub innej osoby; 

 udzielenie pomocy osobie poszkodowanej zostało zapewnione przez 

inne osoby lub podmioty zobowiązane do jej udzielenia. 

O każdym przypadku użycia lub wykorzystania broni palnej uprawniony 

niezwłocznie powiadamia przełożonego lub osobę pełniącą służbę dyżurną. 

Użycie lub wykorzystanie broni palnej uprawniony każdorazowo dokumentuje 

w notatce. Elementy, które powinien zawierać ten dokument sprawozdawczy, 

są bardziej rozbudowane w przypadku użycia broni, a mniej w sytuacji jej 

wykorzystania. 

 Użycie i wykorzystanie broni palnej przez policjantów jest zagadnieniem 

złożonym. Uprawnieni do posługiwania się bronią najczęściej działają w 

warunkach deficytu czasu niezbędnego do właściwego podjęcia decyzji. Ich 

działanie związane z użyciem i wykorzystaniem broni jest obwarowane 

licznymi ograniczeniami i wymogami natury prawnej. Dodatkowo elementem 

utrudniającym obiektywne podejmowanie decyzji jest aspekt wysokiego 

stresu i emocji występujących u funkcjonariuszy  

w przypadku podejmowania bezpośredniej interwencji w sytuacji kryzysowej. 

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę potencjalną odpowiedzialność 

dyscyplinarną i karną uprawnionych w przypadku niewłaściwego użycia lub 

wykorzystania broni palnej, zagadnienie posługiwania się bronią nabiera 

szczególnego znaczenia.  

Na przełożonych oraz kierujących poszczególnymi jednostkami Policji ciąży 

obowiązek odpowiedniego przygotowania swoich podwładnych  

do posługiwania się narzędziem, jakim jest broń palna. Jest to zadanie trudne, 

ponieważ wymaga wyposażenia funkcjonariuszy w specjalistyczną wiedzę 

teoretyczną, popartą omawianiem konkretnych przykładów użycia  

i wykorzystania broni palnej w różnych okolicznościach i warunkach. 

Dodatkowo bardzo ważnym elementem jest szkolenie praktyczne obejmujące 
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teorię i praktykę strzelań oraz zapewnienie możliwości nabycia przez 

uprawnionych automatycznych nawyków przy posługiwaniu się bronią palną. 

To wszystko po to, aby funkcjonariusze mogli wykonywać swoje zadania  

w pełnym komforcie psychicznym, co z kolei powinno się przełożyć na wyższy 

poziom wykonywanych zadań na rzecz bezpieczeństwa i porządku 

publicznego167. 

 Poza użyciem broni palnej, policjanci w ramach narzędzia siły mogą 

używać bądź wykorzystywać środki przymusu bezpośredniego. Mogą oni użyć 

środka przymusu bezpośredniego lub go wykorzystać do celów określonych  

w ustawie o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, wyłącznie  

w zakresie realizacji zadań ustawowych podmiotu, w którym pełni służbę. Jest 

to ważne zastrzeżenie, które uszczegóławia zakres kompetencji  

do posługiwania się nadanym uprawnieniem. 

 Policjantom wykonującym zadania służbowe przysługują następujące 

środki przymusu bezpośredniego: 

 siła fizyczna w postaci technik: 

o transportowych; 

o obrony; 

o ataku; 

o obezwładnienia. 

 kajdanki: 

o zakładane na ręce; 

o zakładane na nogi; 

o zespolone. 

 kaftan bezpieczeństwa; 

 pas obezwładniający; 

 siatka obezwładniająca; 

 kask zabezpieczający; 

 pałka służbowa; 

 wodne środki obezwładniające; 

 pies służbowy; 

 koń służbowy; 

 pociski niepenetracyjne; 

 chemiczne środki obezwładniające w postaci: 

o ręcznych miotaczy substancji obezwładniających; 

o plecakowych miotaczy substancji obezwładniających; 

o granatów łzawiących; 

                                                           
167 J. Stelmach, dz. cyt., s. 194-195. 
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o innych urządzeń przeznaczonych do miotania środków 

obezwładniających. 

 przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą 

energii elektrycznej; 

 kolczatka drogowa i inne środki służące do zatrzymywania oraz 

unieruchamiania pojazdów mechanicznych; 

 pojazdy służbowe; 

 środki przeznaczone do pokonywania zamknięć budowlanych  

i innych przeszkód, w tym materiały wybuchowe; 

 środki pirotechniczne o właściwościach ogłuszających lub 

olśniewających168. 

Obecnie funkcjonują dwie możliwości posługiwania się przymusem 

bezpośrednim: w postaci użycia lub wykorzystania środków przymusu 

bezpośredniego. Użyciem środka przymusu bezpośredniego jest 

zastosowanie środka przymusu bezpośredniego wobec osoby.  

Za wykorzystanie środka przymusu bezpośredniego uznaje się natomiast 

zastosowanie środka przymusu bezpośredniego wobec zwierzęcia albo 

zastosowanie go w celu zatrzymania, zablokowania lub unieruchomienia 

pojazdu lub pokonania przeszkody. Środków przymusu bezpośredniego używa 

się lub wykorzystuje się je w sposób niezbędny do osiągnięcia celów tego 

użycia lub wykorzystania, proporcjonalnie do stopnia zagrożenia, wybierając 

środek o możliwie jak najmniejszej dolegliwości. Bardzo ważnym 

zastrzeżeniem wyrażonym w ustawie jest to, że środków przymusu 

bezpośredniego używa się lub wykorzystuje się je w sposób wyrządzający 

możliwie najmniejszą szkodę, a od użycia lub wykorzystania środków należy 

odstąpić, gdy cel ich użycia lub wykorzystania został osiągnięty. Środków 

przymusu bezpośredniego używa się lub wykorzystuje się je z zachowaniem 

szczególnej ostrożności, uwzględniając ich właściwości, które mogą stanowić 

zagrożenie życia lub zdrowia uprawnionego lub innej osoby169.  

Tak sformułowany zapis jest wyrazem dbałości ustawodawcy  

o nadrzędną wartość, jaką jest ochrona życia i zdrowia obywateli  

i zagwarantowanie w ten sposób, że środki przymusu bezpośredniego będą 

stosowane jedynie w okolicznościach zasadnie zdefiniowanych. 

Środków przymusu bezpośredniego można użyć lub wykorzystać je  

w przypadku konieczności podjęcia co najmniej jednego z następujących 

działań: 

                                                           
168 Art. 12 UoŚPBiBP.  
169 Art. 7 UoŚPBiBP. 
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 wyegzekwowania wymaganego prawem zachowania zgodnie  

z wydanym przez uprawnionego poleceniem; 

 odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie, zdrowie 

lub wolność uprawnionego lub innej osoby; 

 przeciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio do 

zamachu na życie, zdrowie lub wolność uprawnionego lub innej 

osoby; 

 przeciwdziałania naruszeniu porządku lub bezpieczeństwa 

publicznego; 

 przeciwdziałania bezpośredniemu zamachowi na ochraniane przez 

uprawnionego obszary, obiekty lub urządzenia; 

 ochrony porządku lub bezpieczeństwa na obszarach lub  

w obiektach chronionych przez uprawnionego; 

 przeciwdziałania zamachowi na nienaruszalność granicy 

państwowej w rozumieniu art. 1 Ustawy z dnia 12 października 1990 

r. o ochronie granicy państwowej; 

 przeciwdziałania niszczeniu mienia; 

 zapewnienia bezpieczeństwa konwoju lub doprowadzenia; 

 ujęcia osoby, udaremnienia jej ucieczki lub pościgu za tą osobą; 

 zatrzymania osoby, udaremnienia jej ucieczki lub pościgu za tą osobą; 

 pokonania biernego oporu;  

 pokonania czynnego oporu;  

 przeciwdziałania czynnościom zmierzającym do autoagresji170. 

Warunki ustawowe – określone powyżej – mają charakter ogólny, a ich 

uszczegółowienie, ze wskazaniem i dokładnym opisem warunków użycia  

w odniesieniu do poszczególnych środków przymusu, jest zawarte  

w kolejnych przepisach rozdziału II przedmiotowej ustawy171. 

Decyzję o użyciu lub wykorzystaniu większości środków przymusu 

bezpośredniego uprawniony podejmuje samodzielnie. Dodatkowe 

ograniczenia podczas podejmowania takich decyzji występują w przypadku 

użycia środków przymusu bezpośredniego przez pododdział zwarty Policji. 

Zgodę na użycie środków przez takie formacje wyrażają komendanci główni, 

wojewódzcy lub inni upoważnieni funkcjonariusze. Zgody na użycie lub 

wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego przez pododdział zwarty 

może udzielić także jego dowódca, gdy zwłoka w użyciu lub wykorzystaniu 

tych środków groziłaby bezpośrednim niebezpieczeństwem dla życia lub 

zdrowia uprawnionego, innej osoby lub mienia bądź niebezpieczeństwem 

                                                           
170 Art. 11 UoŚPBiBP. 
171 Zob. Art. 12-33 UoŚPBiBP. 
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zamachu na ważne obiekty, urządzenia lub obszary. Użycie lub wykorzystanie 

środków przymusu bezpośredniego przez pododdział zwarty następuje na 

rozkaz dowódcy tego pododdziału172. 

W przypadku, gdy uzasadniają to okoliczności zdarzenia, policjant może 

użyć jednocześnie więcej niż jednego środka przymusu bezpośredniego lub 

wykorzystać jednocześnie więcej niż jeden taki środek. Każdorazowo  

w takim wypadku powinny zostać spełnione warunki ogólne wyrażone  

w ustawie dotyczące użycia bądź wykorzystania poszczególnych środków 

przymusu bezpośredniego.  

Ustawodawca wprowadził również ograniczenia dotyczące wybranych 

kategorii osób, które ze względu na swój stan zdrowia, wiek lub stan należy 

objąć szczególna ochroną. Wobec kobiet o widocznej ciąży, osób, których 

wygląd wskazuje na wiek do 13 lat, oraz osób o widocznej niepełnosprawności 

uprawniony może użyć wyłącznie siły fizycznej w postaci technik 

obezwładnienia. Jednocześnie, w przypadku gdy zachodzi konieczność 

odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie lub zdrowie 

uprawnionego lub innej osoby, a użycie siły fizycznej wobec powyżej 

wymienionej kategorii osób jest niewystarczające lub niemożliwe, uprawniony 

może użyć innych środków przymusu bezpośredniego. Użycie innego środka 

przymusu bezpośredniego w takiej sytuacji powinno nastąpić  

z uwzględnieniem jego właściwości oraz stanu osoby, wobec której ma być 

użyty. 

Podczas stosowania przymusu policjanci są zobowiązani do 

postępowania ze ściśle określoną procedurą, uzależnioną najczęściej od 

kategorii środka, którego zamierzają użyć. Generalną zasadą jest, że środków 

przymusu bezpośredniego mogą użyć po uprzednim bezskutecznym wezwaniu 

osoby do zachowania się zgodnego z prawem oraz po uprzedzeniu jej  

o zamiarze użycia tych środków. Można odstąpić od tej procedury tylko  

w sytuacji, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia lub wolności 

policjanta lub innej osoby lub zwłoka groziłaby niebezpieczeństwem dla dobra 

chronionego prawem, a środków przymusu bezpośredniego używa się 

prewencyjnie173.  

W przypadku, gdy w wyniku użycia lub wykorzystania środków 

przymusu bezpośredniego nastąpiło zranienie osoby lub wystąpiły inne 

widoczne objawy zagrożenia życia lub zdrowia tej osoby, policjant udziela jej 

niezwłocznie pierwszej pomocy, a w razie potrzeby zapewnia wezwanie 

kwalifikowanej pomocy lub podmiotów świadczących medyczne czynności 

                                                           
172 Art. 42-43 UoŚPBiBP. 
173 Art. 34 UoŚPBiBP. 
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ratunkowe. Funkcjonariusz może odstąpić od udzielenia pierwszej pomocy, 

między innymi w przypadku, gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności: 

 udzielenie tej pomocy może zagrozić życiu, zdrowiu lub 

bezpieczeństwu uprawnionego lub innej osoby; 

 udzielenie tej pomocy spowodowałoby konieczność zaniechania 

przez uprawnionego czynności ochronnych wobec osób, ważnych 

obiektów, urządzeń lub obszarów lub w ramach konwoju lub 

doprowadzenia; 

 udzielenie pomocy osobie poszkodowanej zostało zapewnione przez 

inne osoby lub podmioty zobowiązane do jej udzielenia. 

W przypadku, gdy w wyniku użycia lub wykorzystania środków 

przymusu bezpośredniego nastąpiło zranienie osoby lub wystąpiły inne 

widoczne objawy zagrożenia życia lub zdrowia tej osoby albo nastąpiła jej 

śmierć, zranienie albo śmierć zwierzęcia, czy też zniszczenie mienia, 

uprawniony dodatkowo: 

 zabezpiecza miejsce zdarzenia, także przed dostępem osób 

postronnych; 

 ustala świadków zdarzenia; 

 powiadamia o zdarzeniu właściwego przełożonego lub osobę 

pełniącą służbę dyżurną174. 

Użycie i wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego policjant 

dokumentuje w notatce, którą przekazuje przełożonemu w przypadku użycia 

lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego – gdy skutkiem tego 

użycia lub wykorzystania było zranienie osoby lub wystąpienie innych 

widocznych objawów zagrożenia życia lub zdrowia tej osoby albo jej śmierć, 

zranienie albo śmierć zwierzęcia albo zniszczenie mienia175. 

Bardzo ważnym elementem w rozważaniach na temat używania bądź 

wykorzystywania środków przymusu bezpośredniego jest aspekt wyszkolenia 

funkcjonariuszy. Dotyczy on zarówno wiedzy teoretycznej niezbędnej do 

prawidłowego interpretowania określonej sytuacji, której świadkiem jest 

uprawniony, jak i nabycia odpowiedniego stopnia wyszkolenia fizycznego 

(szczególnie w przypadku siły fizycznej, pałki wielofunkcyjnej czy kajdanek). 

Obowiązek właściwego wyszkolenia policjantów ciąży na przełożonych  

i kierujących jednostkami Policji, a przekłada się bezpośrednio na poziom 

                                                           
174 Art. 36-37 UoŚPBiBP. 
175 Art. 51 UoŚPBiBP. 
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realizacji zadań przez podwładnych, ich efektywność, a także na postrzeganie 

jakości wykonywanych czynności przez społeczeństwo176. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
176 Zob. więcej na temat użycia broni i środków przymusu bezpośredniego przez policjantów  
w: Uprawnienia funkcjonariusza policji w zakresie użycia lub wykorzystania środków przymusu 
bezpośredniego i broni palnej, Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. 



Jarosław Stelmach 

Strona 161 z 289 
 

4. WYKORZYSTANIE NEGOCJACJI W ROZWIĄZYWANIU SYTUACJI 

KRYZYSOWYCH 

Na drodze, której istotą jest dążenie do doskonałości 

w służbie człowiekowi, ciągle napotykamy ludzi, 

których świat pęka i rozpada się. 

Zagubieni między czarnym i białym  

– nie pojmując współistnienia dobra i zła, 

światła i cienia – tracą z oczu cel 

i stoją na krawędzi życia. 

Biorąc ten świat w dłonie, 

pomagamy odnaleźć drogę ku wewnętrznej harmonii 

i dajemy nadzieję. 

Możemy to robić, bo wiemy, że: 

"PO PIERWSZE CZŁOWIEK" 

 

Krzysztof Balcer, Motto negocjatorów 

policyjnych177 

 

                                                           
177 D. Piotrowicz, dz. cyt., s. 5.  
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Rys. 8. Odznaka policyjnych negocjatorów, http://woj-pol.pl/products-
page/policja/emblemat-policja-negocjator-bez-rzepa/. 

4.1 Geneza i organizacja negocjacji policyjnych w Polsce 

Policja jako instytucja bezpieczeństwa narodowego jest właściwa wobec 

szeregu różnorodnych sytuacji kryzysowych. Część z nich jest identyfikowana 

jako zdarzenia z udziałem sprawców czy inaczej inicjatorów takich zdarzeń.  

Do takich kategorii należą między innymi następujące sytuacje: 

 próby samobójcze; 

 sytuacje zabarykadowania z zagrożeniem dla życia lub zdrowia; 

 sytuacje zakładnicze; 

 porwania dla okupu; 

 zdarzenia o charakterze terrorystycznym; 

 zakłócenia porządku publicznego, w tym o charakterze zbiorowym.  

Powyżej wymienione przykłady są sytuacjami, w których ze względu na 

występowanie osoby lub osób jako inicjatorów zdarzeń, możliwe i często 

konieczne jest użycie siły lub innej formy perswazji. Ze względu na to, że każde 

użycie siły niesie za sobą ryzyko zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego i to nie 

tylko dla sprawców, ale i też dla osób postronnych i samych funkcjonariuszy, 

od lat rozważane są możliwości stosowania narzędzi minimalizujących ten 

wysoki poziom ryzyka z jednej strony, a gwarantujące rozwiązanie sytuacji 

kryzysowej doprowadzenie do przywrócenia bezpieczeństwa i porządku 

publicznego. Takim narzędziem wykorzystywanym do tego celu są negocjacje. 
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Narodziny ogólnoświatowej idei prowadzenia rozmów ze sprawcami 

sytuacji kryzysowych nie są zjawiskiem nowym i przynależnym współczesnej 

cywilizacji. Jednak to wydarzenia z ubiegłego wieku przyczyniły się 

bezpośrednio do rozkwitu tej formy reagowania na incydenty, w których 

zagrożone jest życie i zdrowie ludzkie, a rozwiązania siłowe w takich 

wypadkach niosą za sobą zbyt duże ryzyko. Katalizatorem wysiłków mających 

na celu zbudowanie profesjonalnej instytucji negocjacji w sytuacjach 

kryzysowych były tragiczne wydarzenia zakładnicze podczas olimpiady  

w Monachium w 1972 roku. 

 

Nad ranem 5 września 1972 r. ośmiu ubranych w sportowe stroje 

terrorystów z palestyńskiej organizacji Czarny Wrzesień bez większych 

przeszkód weszło na teren wioski olimpijskiej w Monachium. Terroryści 

skierowali się wprost do budynku, w którym zakwaterowani byli izraelscy 

sportowcy. Części zawodnikom i trenerom udało się uciec, ale zamachowcy wzięli 

11 zakładników (w pierwszej kolejności zabili trenera zapaśników Mosze 

Weinberga i ciężarowca Josefa Romano, którzy próbowali walczyć  

z terrorystami). 

Zamachowcy zażądali uwolnienia 234 więźniów z izraelskich więzień  

i słynnych niemieckich terrorystów Andreasa Baadera i Ulrike Meinhof  

z Czerwonych Brygad – Grupy Baader Meinhoff. Izrael odmówił wszelkich 

negocjacji. Ostatecznie napastnicy zmienili żądanie (na które przystali niemieccy 

negocjatorzy), by pozwolono im opuścić Niemcy. W trakcie incydentu, rozmowy 

ze sprawcami prowadzili między innymi minister spraw wewnętrznych, Hans-

Dietrich Genscher i szef monachijskiej policji, Manfred Schreiber. Ostatecznie 

zdecydowano się na przygotowanie zasadzki w porcie lotniczym, gdzie sprawcy 

wraz z zakładnikami przetransportowali się helikopterami. Tam czekał na nich 

samolot obsadzony fikcyjną załogą złożoną z funkcjonariuszy służb  

niemieckich i strzelcy wyborowi, których zadaniem było zneutralizowanie 

terrorystów. 

Przeprowadzoną akcję odbicia zakładników na lotnisku w bazie NATO  

w Fürstenfeldbruck uważa się za wielką porażkę niemieckich służb (Niemcy nie 

zgodzili się na udział izraelskich komandosów, a sami nie mieli jednostki 

specjalnej, której mogliby użyć w takiej sytuacji, wozy opancerzone przybyły na 

miejsce za późno, pięciu snajperów, których było w ogóle za mało, nie miało 

środków łączności ani odpowiedniego sprzętu, policjanci mający wspomóc 

strzelców wyborowych opuścili statek powietrzny przed wylądowaniem 

helikopterów). W wyniku strzelaniny, jaka wywiązała się między terrorystami  

a snajperami, zabito pięciu zamachowców, trzech aresztowano, zginął jeden 
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policjant. Napastnicy zabili też wszystkich pozostałych dziewięciu zakładników, 

którzy w jednym z helikopterów czekali na płycie lotniska178. 

 

Strzelanina z dobrze wyszkolonymi i zdeterminowanymi członkami 

Czarnego Września pokazała katastrofalny brak przygotowania ze strony 

niemieckich władz. Zarówno dowodzący na miejscu zdarzenia, jak  

i wykonawcy w postaci funkcjonariuszy nie byli przygotowani do podołania 

zaistniałej sytuacji. Ta kosztowna lekcja doprowadziła bezpośrednio do 

utworzenia w ciągu 2 miesięcy niemieckiej jednostki specjalnej GSG-9. 

Jednocześnie otworzyła też drogę do dyskusji na temat przygotowania drugiej 

opcji w stosunku do rozwiązania siłowego, a polegającej na prowadzeniu 

dialogu ze sprawcami podobnych zdarzeń. 

Pionierami w inicjatywach powołania instytucji profesjonalnych 

negocjacji w sytuacjach kryzysowych byli dwaj funkcjonariusze nowojorskiej 

policji, Harvey Schlossberg (detektyw i doktor psychologii) oraz porucznik, 

Frank Boltz. Analizując doświadczenia monachijskie, wyprowadzili 

następujące trzy wnioski i jednocześnie postulaty, których zrozumienie 

gwarantowało potencjalny sukces i rozwój idei negocjacji: 

 zrozumienie i uświadomienie sobie roli i możliwości otoczenia 

sprawców i prowadzenia z nimi negocjacji podczas rozwiązywania 

sytuacji zakładniczych; 

 

 uświadomienie sobie wagi znajomości motywu i profilu 

charakterologicznego sprawców podczas takich zdarzeń; 

 zrozumienie znaczenia czasu jako podstawowego czynnika 

spowalniającego dynamikę rozwoju sytuacji kryzysowej  

i pracującego na korzyść negocjatorów i zespołu dowódczego. 

Dzięki zaangażowaniu i wytrwałości służbowej tych policjantów,  

w nowojorskiej policji powstał nowatorski program rozwiązywania sytuacji 

kryzysowych, który jako pierwszy w kraju podkreślał znaczenie i skuteczność 

prowadzenia rozmów ze sprawcami sytuacji kryzysowych179. 

Od tego czasu negocjacje kryzysowe w USA rozwinęły się na równi  

z rozwojem jednostek antyterrorystycznych, sprawiając, że narzędzie to stało 

się jednym z podstawowych sposobów branych pod uwagę podczas 

rozwiązywania szerokiego spektrum sytuacji kryzysowych180. 

                                                           
178 40. rocznica zamachu w Monachium - galeria http://www.polityka.pl/galerie/1530187,3,40-
rocznica-zamachu-w-monachium---galeria.read, dostępna online, [dostęp: 17-06-2016]. 
179 Zob. M.McMains, W. C. Mullins, Crisis negotiations, Nowy Jork 2010, s. 2. 
180 Zob. więcej na ten temat: D. Piotrowicz, dz. cyt., s. 30-31. 
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Każdy incydent, w którym występuje sprawca zagrażający życiu lub 

zdrowiu innych osób (jak na przykład sytuacja zakładnicza) może zostać 

rozwiązany z wykorzystaniem następujących pięciu podstawowych opcji: 

 szturm sił policji bez rozpoznania (z marszu) – jest najmniej 

korzystnym rozwiązaniem, bowiem w takiej sytuacji występuje 

bardzo duże ryzyko i zagrożenie związane z bezpieczeństwem 

zakładników, jak i policjantów biorących udział w akcji, a także 

pewnym wyeliminowaniu sprawców incydentu; 

 szturm sił policji po rozpoznaniu – rozwiązanie to ma mniej słabych 

stron, lecz nie niweluje całkiem zagrożenia, jest nadal związane  

z użyciem siły i zagrożeniem dla życia i zdrowia uczestników zajścia 

kryzysowego; 

 wykorzystanie strzelców wyborowych – przy dobrym rozpoznaniu  

i użyciu odpowiedniej ilości strzelców daje duże szanse na przeżycie 

zakładników, ale pociąga za sobą podjęcie decyzji o wyeliminowaniu 

sprawców incydentu, budzi też wiele wątpliwości natury prawnej  

i etycznej; 

 wykorzystanie środków chemicznych do neutralizacji sprawców 

incydentu – posiadająca swoje słabe strony ze względu na wysokie 

ryzyko podczas zastosowania środków, które również będą 

oddziaływały na zakładników (przykładem takiego działania był 

szturm w sytuacji zakładniczej w 2002 roku w moskiewskim teatrze 

na Dubrowce w Rosji); 

 podjęcie negocjacji – minimalizuje ryzyko narażania osób biorących 

udział w incydencie na utratę życia181. 

Za wykorzystaniem negocjacji jako opcji rozwiązywania sytuacji 

kryzysowych przemawiają też liczby. Zakładając bowiem, że interwencja 

zakończona sukcesem to taka, w której nikt nie zginął i nie został ranny (a taki 

jest zawsze priorytet działań policyjnych), to zgodnie z przeprowadzonymi 

badaniami, sukcesem nie kończy się żadne użycie snajpera, w 22% sukcesem 

kończy się szturm, natomiast podczas zakończenia incydentu sposobem 

negocjacji można mówić o sukcesie w 95%. Z danych powyższych wynika, że 

negocjacje w sytuacjach kryzysowych zapewniają najdalej idącą ochronę 

wszystkim uczestnikom danego zdarzenia, przede wszystkim zaś ofiarom 

incydentów kryzysowych. Poza tym zapewniają służbom dodatkowe źródło 

informacji na temat okoliczności zdarzenia oraz zabezpieczają bezcenny czas,  

                                                           
181 Por. J. Dworzecki, Negocjacje w działaniach polskiej Policji, Zeszyt Naukowy nr 5, Wyższej Szkoły 
Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie powstaje przy współpracy: 
Katedry Administracji i Zarządzania oraz Katedry Filozofii i Teorii Bezpieczeństwa, s. 135-136. 
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w którym można przygotować inne alternatywne rozwiązania. Powyższe 

argumenty stanowią, że negocjacje powinny być nieodłącznym elementem 

nowoczesnego systemu rozwiązywania rozmaitych sytuacji kryzysowych182. 

Do najważniejszych celów i zadań, które mogą być realizowane za 

pomocą narzędzia negocjacji należą: 

 rozwiązanie sytuacji kryzysowej bez użycia siły (który zawsze jest 

nadrzędnym celem działania negocjatorów); 

 zapewnienie źródła informacji na temat natury incydentu, osoby 

sprawcy, dynamiki zdarzenia i potencjalnych kierunków rozwoju 

sytuacji; 

 zabezpieczenie czasu dla przygotowania innych wariantów 

rozwiązania sytuacji kryzysowej (opcji szturmowej, zgromadzenia 

odpowiednich sił i środków, ewakuacji itp.); 

 pokierowanie zachowaniem sprawcy, które będzie pożądane  

z perspektywy przyjętego wariantu rozwiązania sytuacji kryzysowej 

(na przykład spowodowanie przemieszczenia sprawcy do 

określonego miejsca). 

Wyznaczenie konkretnego celu leży w kompetencjach dowódcy działań 

policyjnych i jest uzależnione od oceny okoliczności zdarzenia i możliwości 

rozwiązania sytuacji kryzysowej. Zawsze jednak opcja negocjacji będzie 

dawała szansę na zakończenie incydentu w sposób jak najmniej ryzykowny,  

co przekładać się będzie na realizację ustawowego zadania Policji, jakim jest 

ochrona życia i zdrowia ludzkiego, jako wartości nadrzędnej i priorytetowej, 

bez względu na status i charakter sprawcy zdarzenia. 

Aby zrozumieć filozofię negocjacji policyjnych należy uświadomić sobie 

priorytety w prowadzeniu rozmów ze sprawcą sytuacji kryzysowej.  

Do nich należą przede wszystkim: 

 zachowanie życia: 

o zakładnika/ofiary; 

o policjantów; 

o sprawcy; 

 zatrzymanie sprawcy incydentu; 

 odzyskanie i zabezpieczenie mienia183. 

                                                           
182 J. Stelmach, Rola negocjacji w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych z udziałem sprawców, 
działających w zorganizowanych grupach i związkach przestępczych, Zeszyty Naukowe WSOWL, Nr 4 
(170) 2013, s. 68. 
183 Na podstawie prezentacji multimedialnej: P. Kurek, System negocjacji policyjnych, Biuro Operacji 
Antyterrorystycznych KGP, Warszawa 2010, [za:] K. Jałoszyński, Podmiotowość negocjacji policyjnych,  
[w:] P. Potejko (red.), Komunikacja w sytuacjach kryzysowych IV, Gliwice 2013, s. 106. 
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Powyżej wymienione priorytety działań negocjatorów są uniwersalnymi 

dla idei prowadzenia rozmów w kryzysie, jednak za każdym razem mogą mieć 

inny wymiar uzależniony od decyzji dowodzącego działaniami policyjnymi  

na miejscu sytuacji kryzysowej.  

Negocjacje policyjne to szczególny rodzaj komunikacji, w którym stawka 

jest najwyższa – bardzo często jest nią życie ludzkie i dlatego też rządzi się ona 

charakterystycznymi zasadami. W tym wypadku nie można mówić  

o niepodejmowaniu rozmów w sytuacji, gdy zdarzenie sprawia wrażenie 

nienegocjowalnego. W przypadku interakcji z porywaczem, samobójcą czy 

terrorystą najważniejsze jest zapewnienie bezpiecznych warunków do 

prowadzenia rozmów. Pozostałe elementy, takie jak wola podjęcia kontaktu ze 

strony sprawcy czy początkowe często tylko minimalne szanse na sukces, nie 

będą wpływały na decyzję w sprawie podjęcia negocjacji. Stawka życia 

ludzkiego jest tak wysoka, że negocjator będzie podejmował wysiłek 

prowadzenia rozmów, nawet gdy w początkowej fazie incydentu nie widać 

szans na jego pokojowe zakończenie184. 

Negocjacje policyjne mogą być rozumiane w dwóch zakresach: szerokim 

i wąskim. W sensie wąskim pod pojęciem negocjacji policyjnych zawierać się 

będą działania prowadzone przez zawodowych negocjatorów  

w sytuacjach kryzysowych takich jak: blokowanie obiektu, porwania  

i wymuszenia, próby samobójcze, zabarykadowanie się osoby/osób, bunty 

więzienne, incydenty o charakterze rodzinnym, a niekiedy nawet 

terrorystycznym. W ujęciu szerokim negocjacje policyjne to wszelkie działania 

o charakterze komunikacyjnym, podejmowane przez funkcjonariuszy Policji, 

niekoniecznie będących negocjatorami (najczęściej  

z pionu prewencyjnego lub ogniw patrolowo-interwencyjnych), mające na celu 

ochronę zdrowia i życia obywateli oraz bezpieczeństwa i porządku 

publicznego. Szeroki zakres znaczeniowy tego terminu dobrze oddaje definicja 

M. Tabernackiej185: „Termin negocjacje policyjne może mieć zastosowanie do 

wszystkich przypadków, gdy funkcjonariusze policji,  

z reguły wyspecjalizowani policyjni negocjatorzy, będą podejmowali działania  

o charakterze negocjacyjnym w ramach prowadzonych przez siebie 

interwencji związanych z ustawowym obowiązkiem ochrony bezpieczeństwa 

ludzi oraz utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego”.  

Choć Policja jest jedyną formacją posiadającą system szkolenia  

i przepisy prawne normujące pracę negocjatorów, to negocjacje w sytuacjach 

                                                           
184 Tamże, s. 68-69. 
185 M. Tabernacka, Negocjacje i mediacje w sferze publicznej, Warszawa 2009, s. 65. 
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kryzysowych (prenegocjacje186) czy wszelkie rozmowy mające charakter 

negocjacyjny, podejmowane są nie tylko przez funkcjonariuszy policji. 

Negocjacje mogą być podejmowane przez członków takich grup 

dyspozycyjnych187 jak Straż Graniczna, Służba Więzienna, Biuro Ochrony 

Rządu, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego itp. Należy wszakże zaznaczyć, 

iż negocjacje w sytuacjach zakładniczych czy prób samobójczych, 

zdecydowanie różnią się od klasycznego procesu negocjacji. O tyle o ile istotą 

klasycznych negocjacji jest osiągnięcie przez strony kompromisu,  

o tyle na przykład w sytuacji zakładniczej w razie zagrożenia życia lub zdrowia, 

dążenie do dialogu może być pozorowane – mając na przykład na celu 

odpowiednie przygotowanie rozwiązania siłowego, jak użycie strzelców 

wyborowych czy grupy szturmowej. Natomiast w przypadkach prób 

samobójczych bardziej przypominać będzie czynności podejmowane przez 

psychologa bądź psychiatrę, niż tradycyjnie rozumiane negocjacje188. 

W większości sytuacji kryzysowych, które podlegają rozwiązaniu  

w drodze komunikacji, główną rolę odgrywają umiejętności planowania  

i prowadzenia interwencji kryzysowej, które posiada negocjator. Te zdolności 

to przede wszystkim: umiejętność oceny sytuacji, nawiązywania  

i prowadzenia rozmowy oraz aktywnego słuchania. Zdaniem D. Biel ten ostatni 

element (słuchanie rozmówcy w sposób aktywny) jest „(…) gwarancją 

skuteczności w komunikacji. Pomaga uzyskać wiedzę na temat interlokutora  

i jego punktów odniesienia, dostarcza mu satysfakcji bycia wysłuchanym”189. 

Dopiero po zredukowaniu wpływu emocji na rozmowę, możliwe jest 

wprowadzanie technik negocjacyjnych.  

Negocjacje w sytuacji kryzysowej zawierającej element zagrożenia 

odznaczają się następującymi cechami: 

 obecność przemocy – zarówno po stronie władz, jak też sprawcy 

incydentu; 

 „gra” zwykle dotyczy ekstremalnie wysokiej stawki, jaką jest ludzkie 

życie lub zdrowie; 

 koncentracja na warunkach stawianych przez sprawcę incydentu; 

 emocjonalność – czyli przewaga nieprzyjemnych stanów 

emocjonalnych i uczuć, jak np. złości, strachu itp.; 

                                                           
186 Prenegocjacje, pojmowane jako rozmowy o charakterze negocjacyjnym prowadzone przez 
funkcjonariuszy znajdujących się na miejscu zdarzenia do czasu przybycia zawodowego negocjatora. 
187 Zob. więcej na temat grup dyspozycyjnych w: J. Maciejewski dz. cyt., Wrocław 2014. 
188 M. Tokarz, Argumentacja, Perswazja, Manipulacja – wykłady z teorii komunikacji, Gdańsk 2006,  
s. 398. 
189 D. Biel, Rola aktywnego słuchania w komunikacji interpersonalnej. Uwagi ogólne,  
[w:] M. Michalska-Suchanek (red.),Literatura i język. Szkice opisowe i komparatywne, Gliwice 2010,  
s. 167. 



Jarosław Stelmach 

Strona 169 z 289 
 

 potrzeba „zachowania twarzy” przez obie strony interakcji; 

 presja czasu; 

 niedobór informacji istotnych dla sprawnego działania 

negocjatorów; 

 brak możliwości drobiazgowego zapisywania uzgodnień190. 

Taka złożona sytuacja wyjściowa powoduje, że zadanie prowadzenia 

rozmów w sytuacji kryzysowej nie jest procesem ani łatwym, ani szczególnie 

krótkim. To czego najbardziej potrzebują policyjni negocjatorzy to czas. Czas 

na rozpoznanie sytuacji, charakteru sprawcy, zapoznanie się z jego potrzebami 

i możliwościami wprowadzenia określonych narzędzi komunikacji, tak by po 

przejściu odpowiednich poziomów rozmowy można było zacząć inicjować etap 

zakończenia incydentu i rozwiązania sytuacji kryzysowej. Tego czasu bardzo 

często brakuje dowódcom działań policyjnych. Zależy też wiele od 

świadomości przełożonych i ich wiedzy na temat specyfiki prowadzenia 

rozmów z osobami w kryzysie. Dlatego ważne jest, by idea negocjacji 

policyjnych nie była znana jedynie negocjatorom policyjnym,  

ale i wszystkim osobom biorącym udział w rozwiązywaniu incydentów 

kryzysowych. 

W Polsce po wydarzeniach monachijskich z 1972 roku również 

zidentyfikowano potrzebę posiadania jednostek policyjnych przygotowanych 

do realizacji wysokiego ryzyka, gdzie specjalistyczna wiedza, umiejętności oraz 

sprzęt funkcjonariuszy, będą gwarantem wykonania zadania podczas zdarzeń 

kryzysowych z bezpośrednim zagrożeniem życia i zdrowia.  

 Decyzją ministra spraw wewnętrznych, pierwszy pododdział 

antyterrorystyczny utworzono w Polsce w 1975 roku. Autorzy Wydziału 

Zabezpieczenia Komendy Stołecznej Milicji (KSM) korzystali z modeli fińskich.  

W 1975 roku polska delegacja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych udała się do 

Finlandii, gdzie zaprezentowała jednostkę antyterrorystyczną „Niedźwiedź”. 

Do zadań Wydziału Zabezpieczenia KSM należało: 

 zwalczanie aktów terroru kryminalnego; 

 działania mające na celu likwidację zbiorowego zagrożenia lub 

naruszenia porządku publicznego; 

 prowadzenie pościgów i zatrzymywanie niebezpiecznych 

przestępców; 

 prowadzenia akcji ratowniczych w sytuacjach klęsk żywiołowych; 

                                                           
190 J. A. Call, The hostage triad: Takers, Victims and Negotiators 1996, s. 61, w zbiorach autora, [za:] 
 J. Dworzecki,  dz. cyt., s. 132. 
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 taktyczne wspieranie jednostek takich jak: komórki ochrony osób 

podlegających ochronie, ogniwa kryminalne oraz dochodzeniowo-

śledcze milicji, straży pożarnej oraz Wojsk Ochrony Pogranicza191. 

Opcja siłowa rozwiązywania sytuacji kryzysowych została wkrótce 

uzupełniona drugim narzędziem, którego istotą było prowadzenie rozmów. 

Historia negocjacji policyjnych w Polsce rozpoczęła się na przełomie lat 80  

i 90. W Polsce pierwsze szkolenia negocjatorów odbyły się na początku lat 90., 

a pierwsza sekcja negocjacji powstała 1 września 1991 roku w Wydziale 

Antyterrorystycznym Komendy Stołecznej Policji. W 1994 roku polscy 

policjanci zostali wysłani na szkolenie z zakresu negocjacji do USA. Po ich 

powrocie do kraju rozpoczęto tworzenie systemu szkolenia dla negocjatorów 

policyjnych. Rozpoczęły się one w 1996 roku. W latach 1996-1997 

przeszkolono 110 negocjatorów. Z powodu braku przepisów normujących ich 

pracę, w roku 2000 pozostało ich 10. Dlatego w 2001 roku ponownie 

rozpoczęto szkolenia oraz pracę nad zarządzeniem Komendanta Głównego 

Policji w sprawie form i metod wykonywania negocjacji policyjnych, które 

weszło w życie  w 2002 roku192. 

Obecnie we wszystkich komendach wojewódzkich Policji działają 

nieetatowe zespoły negocjatorów, w których skład wchodzą negocjatorzy  

i psychologowie policyjni, którzy negocjacjami zajmują się dodatkowo, poza 

swoimi etatowymi obowiązkami służbowymi. Pracują oni na co dzień na 

stanowiskach w pionie prewencji lub kryminalnym. Podlegają koordynatorom 

wojewódzkim, zatrudnionym na etatach w komendach wojewódzkich  

lub w Komendzie Stołecznej. W skali kraju liczbę nieetatowych negocjatorów 

szacuje się na około 300 (liczba ta nieustannie się zmienia ze względu na 

charakter pracy – dobrowolnej, wymagającej odpowiednich predyspozycji  

i motywacji)193. 

Poza nieetatowymi negocjatorami w Polsce funkcjonuje etatowa sekcja 

negocjatorów w strukturze centralnego pododdziału antyterrorystycznego 

Policji BOA KGP. Bez wątpienia ma ona najbardziej zorganizowany charakter, 

co jest jak najbardziej naturalne, ponieważ w strukturze przeznaczonej do 

reagowania na poważne incydenty z udziałem sprawców zagrażających 

bezpośrednio życiu i zdrowiu ludzkiemu, obok grup szturmowych powinny 

funkcjonować też etatowe zespoły negocjatorów. Jest to przejaw 

nowoczesnego podejścia do rozwiązywania sytuacji kryzysowych, kiedy to 

                                                           
191 K. Jałoszyński, Krajowe pododdziały antyterrorystyczne – historia i teraźniejszość, Policja – 
Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji 2000, nr 1-2, s. 99. 
192 Negocjator – cieniu akcji, http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/68387,Negocjator-w-cieniu-
akcji.html, dostępny online, [dostęp: 24.08.2016 r.]. 
193 Tamże. 
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dowódca działań będzie miał możliwość jednoczesnego skorzystania z dwóch 

form rozwiązywania sytuacji kryzysowej (opcji siłowej i negocjacyjnej). 

Sekcja Negocjacji BOA KGP w 2013 r. brała udział w 32 zdarzeniach, 

z których: 2 dotyczyły wzięcia i przetrzymywania zakładników, 8 dotyczyło 

zapowiedzi popełnienia samobójstwa, 19 – groźby  użycia broni, 

niebezpiecznego narzędzia lub materiału wybuchowego oraz 3 – przypadków 

okupacji obiektów. W porównaniu do roku 2012 nie odnotowano znaczącej 

zmiany, jeśli chodzi o liczbę zgłoszeń i realizacji związanych z zapowiedzią 

popełnienia samobójstwa. Nieznacznie wzrosła liczba zdarzeń związanych 

z  wzięciem i przetrzymywaniem zakładników oraz  okupacją obiektów. 

Znaczący  wzrost odnotowano natomiast w przypadku zgłoszeń dotyczących 

groźby użycia broni, niebezpiecznego narzędzia lub materiału, których  

w 2013 r. było 19, a – dla porównania – w 2012 r. – tylko 2. Sekcja Negocjacji 

BOA KGP zabezpieczała pod kątem negocjacyjnym 12 realizacji bojowych 

jednostki, a także brała udział w zabezpieczeniu zgromadzeń  

i imprez  masowych. Funkcjonariusze tej komórki organizacyjnej uczestniczyli 

łącznie w 24 konwojach lotniczych związanych z  osobami, wobec  których 

sądy  polskie zastosowały  Europejski Nakaz  Aresztowania. Negocjatorzy   

w ramach codziennych obowiązków służbowych realizowali szkolenia na 

rzecz innych biur KGP, KWP/KSP, szkół i ośrodków szkolenia Policji 

oraz instytucji zewnętrznych, które zwróciły się z prośbą do Komendanta 

Głównego Policji lub Dyrektora BOA KGP o realizację szkoleń z zakresu 

komunikacji i pierwszego kontaktu. Sekcja Negocjacji BOA KGP dodatkowo,  

w ramach jednostek  interwencyjnych zrzeszonych w Atlas, brała udział  

w pracach grupy  roboczej „Atlas Negotiation Forum”194. 

Na szczeblu krajowym istnieje stanowisko krajowego koordynatora  

ds. negocjacji policyjnych umiejscowione w Wydziale Koordynacji i Szkolenia 

Bojowego BOA KGP195. W 2013 r. w ramach realizacji zadań koordynatora  

w Centrum Szkolenia Policji (CSP) w Legionowie zostały przeprowadzone dwa 

kursy  podstawowe dla kandydatów na negocjatorów policyjnych. Ponadto 

przeprowadzono warsztaty doszkalające dla wybranych negocjatorów 

z poszczególnych województw, z udziałem krajowego koordynatora  

ds. negocjacji ze Słowacji, podczas  których wymieniono doświadczenia 

oraz  przeprowadzono wiele symulacji szkoleniowych. Każdego roku, na 

bieżąco są prowadzone konsultacje z  poszczególnymi koordynatorami 

                                                           
194 NEGOCJACJE POLICYJNE. Narzędzie alternatywnego rozwiązania sytuacji kryzysowej , 

Kwartalnik Policyjny, http://kwartalnik.csp.edu.pl/kp/archiwum-1/2014/nr-12014/2177,NEGOCJACJE-

POLICYJNE-Narzedzie-alternatywnego-rozwiazania-sytuacji-kryzysowej.print, dostępny online, [dostęp: 

24.08.2016 r.] 
195 Tamże. 
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komend wojewódzkich /Stołecznej Policji w trakcie realizacji zadań 

negocjacyjnych oraz  podczas  prowadzenia warsztatów. Koordynator 

krajowy  ds. negocjacji policyjnych realizuje projekty szkoleniowe  

we współpracy z Sekcją Negocjacji BOA KGP196. 

 Wydaje się, że struktura systemu polskich negocjacji policyjnych oparta 

głównie na wykonywaniu tej funkcji przez nieetatowych, odpowiednio 

przeszkolonych policjantów zapewnia realizację zadań stawianych przed nimi 

przez jednostki terenowe. Słabością tego systemu może być jedynie brak 

odpowiedniej motywacji dla podejmujących się tych działań funkcjonariuszy. 

Jest to dla nich dodatkowe zadanie, mocno obciążające emocjonalnie, 

wymagające ciągłego doskonalenia i treningów, a w żaden sposób nie jest 

gratyfikowane w rozumieniu pragmatyki służby policjanta. Zrozumiałe jest, że 

wykonywanie tego rodzaju zadania powinno odbywać się na zasadach 

dobrowolności, ale biorąc pod uwagę zakres odpowiedzialności i skutki  

w postaci obciążenia psychicznego, takie dodatkowe obowiązki mogłyby być 

odpowiednio doceniane w ramach kompetencji służbowych przełożonych. 

 Ważnym elementem w budowaniu właściwej jakości negocjacji 

policyjnych jest opracowanie i realizacja odpowiedniego szkolenia dla 

policjantów mających wykonywać te zadania.  Obecnie w Polsce jedyną 

komórką organizującą szkolenia dla kandydatów na negocjatorów policyjnych 

jest biuro kadr KGP. Szkolenia podstawowe obejmują zajęcia teoretyczne  

i warsztaty z prowadzenia rozmów ze sprawcami (symulacje) i trwają dwa 

tygodnie. Są prowadzone przez najbardziej doświadczonych negocjatorów 

policyjnych wspomaganych przez krajowego koordynatora do spraw 

negocjacji. W omawianych kursach specjalistycznych biorą także udział 

funkcjonariusze innych służb. Organizacja kursów przeprowadzanych w CSP  

w Legionowie (opartych na wzorcach amerykańskich pochodzących od FBI  

i policji stanowych zaadoptowanych do polskich warunków197), odbywa się na 

podstawie Decyzji nr 267 KGP z listopada 2001 r., w sprawie programu 

szkolenia, w ramach doskonalenia zawodowego dla policjantów-negocjatorów, 

zmieniona Decyzją nr 103 KGP z maja 2002 r., oraz Decyzji nr 888 KGP  

z grudnia 2007 r. w sprawie programu szkolenia specjalistycznego dla 

negocjatorów policyjnych198. W szkoleniach oprócz policjantów uczestniczą 

także m.in. zaproszeni funkcjonariusze Służby Więziennej, Żandarmerii 

Wojskowej, Służb Wywiadu i Kontrwywiadu Wojskowego czy JW GROM. 

                                                           
196 Tamże. 
197 M. Piotrak, Miejsce negocjacji kryzysowych i policyjnych w ustawie o Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego i Agencji Wywiadu oraz Ustawie o Policji, Śląska Policja, Kwartalnik Policji Garnizonu 
Śląskiego, Nr 1 (2,3), lipiec 2011, s. 7. 
198 D. Piotrowicz, dz. cyt., s. 393. 



Jarosław Stelmach 

Strona 173 z 289 
 

Obecnie kursy specjalistyczne dla negocjatorów policyjnych prowadzone są 

także w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w ramach doskonalenia 

zawodowego funkcjonariuszy Policji199. Po zakończeniu szkolenia 

podstawowego policjant po pozytywnym zakwalifikowaniu  

i otrzymaniu stosownego certyfikatu może zostać wpisany na listę 

negocjatorów policyjnych właściwej komendy wojewódzkiej Policji. 

Dodatkowo w Policji są organizowane szkolenia doskonalące z zakresu 

prowadzenia rozmów w sytuacjach określonych zagrożeń. Szkolenia takie są 

prowadzone przez BOA KGP lub organizowane przez koordynatorów 

wojewódzkich do spraw negocjacji policyjnych. Polegają one głównie na 

prowadzeniu warsztatów, w których negocjatorzy mają możliwość 

przedyskutowania i sprawdzenia technik prowadzenia dialogu  

w określonych, najczęściej mocno skomplikowanych sytuacjach. 

 Podsumowując rozważania na temat potrzeby wykorzystania negocjacji 

w działaniach policyjnych, należy podkreślić że jest ona bezsprzeczna  

i zauważana przez kierujących Policją. Dlatego też wraz  

z rozwojem polskich jednostek antyterrorystycznych w kraju, doskonalony jest 

nieustannie system prowadzenia negocjacji policyjnych. W większości 

przypadków policyjni negocjatorzy wykonują czynności podczas 

manifestowanych prób samobójczych, jednak również one przekładają się na 

cel główny Policji w postaci ratowania życia i zdrowia ludzkiego i tym samym 

uwidaczniają przydatność i skuteczność tej formy rozwiązywania kryzysów. 

14.2. Podstawy prawne i dowodzenie działaniami z użyciem 

zespołu negocjatorów 

Podstawy prawne działania policyjnych negocjatorów znajdują się  

w trzech aktach prawnych. Są nimi: 

 Ustawa o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r.; 

 Zarządzenie nr 23 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 września 

2014 r. w sprawie w sprawie metod i form przygotowania  

i realizacji działań Policji w związku ze zdarzeniami kryzysowymi;  

 Zarządzenie nr 4 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 marca 2002 

r. w sprawie form i metod wykonywania negocjacji policyjnych. 

Każde wykonywanie zadań służbowych przez funkcjonariuszy 

powinno znaleźć swoje oparcie w dokumencie rangi ustawy. Zapisem, 

który upoważnia do podejmowania rozmów w sytuacji kryzysowej 

przez policjantów jest wymienione w Ustawie o Policji zadanie ochrony 

                                                           
199 http://www.wspol.edu.pl/d/szkolenia, [dostęp 20.08.2016 r.]. 
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życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami 

naruszającymi te dobra200. Jest to kompetencja bardzo szeroka  

i w ramach tego ogólnego zapisu policjanci mogą wykonywać szereg 

czynności służbowych. Wymagają one rzecz jasna sprecyzowania w 

aktach prawnych niższej rangi. Takim dokumentem  

w obszarze działań policyjnych jest Zarządzenie nr 23 KGP. Nie 

zawierają się w nim natomiast szczegółowe przepisy regulujące 

podejmowanie negocjacji. Jest to jednak podstawa prawna  

do wykonywania działań policyjnych w różnych formach ich realizacji  

i stanowi on punkt wyjściowy dla organizacji działań  

negocjacyjnych. 

Podstawą prawną ściśle związaną z instytucją negocjacji policyjnych jest 

Zarządzenie nr 4 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 marca 2002 r. 

w sprawie form i metod wykonywania negocjacji policyjnych.  

Zarządzenie określa: 

 zakres i sposób wykonywania negocjacji policyjnych; 

 podmioty właściwe do realizacji tych zadań; 

 sytuacje, w których mogą być prowadzone negocjacje policyjne. 

Jest to jedyny dokument odnoszący się w sposób bardzo syntetyczny do 

prowadzenia negocjacji w Policji. Obecnie brak jest jakiejkolwiek instrukcji czy 

wytycznych związanych z taktyką, organizacją czy sposobem prowadzenia 

rozmów ze sprawcami sytuacji kryzysowych. Powodem takiego stanu rzeczy 

może być ogólne przeświadczenie, że ten szczególny rodzaj komunikacji 

pomiędzy sprawcą a negocjatorem nie może zostać zamknięty w sposób 

kategoryczny do zestawu nakazów i zakazów. Żadna bowiem procedura nie 

jest w stanie oddać natury dialogu prowadzonego w silnych emocjach, przy 

każdorazowo innych warunkach i okolicznościach zdarzenia kryzysowego. 

Zarządzenie to zatem jest wyrazem konieczności unormowania w sposób jak 

najbardziej ogólny podstawowych zasad prowadzenia negocjacji i ogranicza 

się do tych postanowień, które wynikają z potrzeby zabezpieczenia 

prawidłowej organizacji działań policyjnych. 

Według dokumentu negocjacje policyjne polegają na komunikacji 

między sprawcą sytuacji kryzysowej a negocjatorem policyjnym, w celu 

rozwiązania sytuacji kryzysowej. Ta definicja też jest mocno ogólna  

i ogranicza się do wskazania podmiotów podejmowanych działań (sprawcy  

i negocjatora) oraz identyfikacji uniwersalnego celu każdych negocjacji – 

rozwiązania sytuacji kryzysowej. Przez sytuację kryzysową rozumie się  

w szczególności zdarzenie związane z: 

                                                           
200 Zob. art. 1 ust.2 pkt 1 UPOL. 
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 wzięciem i przetrzymywaniem zakładników; 

 zapowiedzią popełnienia samobójstwa; 

 groźbą użycia przez sprawcę broni lub niebezpiecznego narzędzia 

albo materiału w stosunku do osób i mienia. 

Ten katalog nie jest intencjonalnie zamknięty, co sprawia, że można 

negocjatorów wykorzystywać do rozwiązywania sytuacji kryzysowych  

w innych sytuacjach, w których występuje możliwość prowadzenia rozmów. 

Wymienione trzy podstawowe kategorie sytuacji kryzysowych wskazują 

jednak, że szczególną i podstawową rolą negocjatorów powinno być 

prowadzenie dialogu mającego na celu ratowanie życia i zdrowia ludzi. Taka 

też jest filozofia i idea całej instytucji negocjacji kryzysowych. Nie powinny to 

być działania mające na celu rozwiązywanie konfliktów o charakterze 

społecznym czy tym bardziej politycznym. Jednak nie jest to kategorycznie 

zabronione i może stanowić okoliczność, na podstawie której przełożeni,  

ze względu na rozmaite potrzeby, mogą kierować zespoły negocjacyjne 

również do takich zadań. 

Wydaje się, że katalog sytuacji kryzysowych zamieszczony  

w zarządzeniu można rozszerzyć do zdarzeń kryzysowych opisanych  

w zarządzeniu nr 23 KGP. Obejmuje on bowiem całe spektrum sytuacji, wobec 

których są podejmowane działania policyjne, szczególnie w formie akcji  

i operacji policyjnych, co może przekładać się na możliwość wykorzystania  

w ich rozwiązywaniu zespołu negocjatorów. Oczywiście dotyczy to jedynie 

incydentów, w których występuje osoba sprawcy, czyli podmiot z którym mogą 

być podejmowane potencjalne rozmowy. 

W zależności od roku poddanego analizie, różnie przedstawiają się 

proporcje podejmowania negocjacji w zależności od kategorii zdarzenia: 
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Tab. 6. Proporcje zdarzeń, w których prowadzono negocjacje policyjne  
w Polsce w latach 2002-2008. 
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2002 78 13 8 4 130 

2003 95 9 15 
BRAK 

DANYCH 
119 

 

2004 117 13 30 
BRAK 

DANYCH 
160 

2005 170 6 9 4 189 

2006 161 11 42 4 218 

2007 189 14 24 7 234 

2008 215 14 31 22 282 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: J. Dworzecki, Negocjacje w działaniach 

polskiej policji, Zeszyt naukowy  Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego 

„Apeiron”, nr 5, Kraków 2011,  s. 140. 

Na podstawie statystyk z kilku lat można wyprowadzić ogólne, 

następujące wnioski: 

 największą liczbę zdarzeń z udziałem negocjatorów stanowią 

manifestowane próby samobójcze, podczas których na miejsce 

zdołali dotrzeć policyjni negocjatorzy. Dane powyższe nie obejmują 

liczb, w których rozmowy prowadzili funkcjonariusze niebędący 

negocjatorami, a przybyli pierwsi na miejsce zdarzenia; 

 groźby użycia broni, niebezpiecznego narzędzia lub materiału 

wybuchowego były drugą, pod względem częstotliwości, kategorią,  

w której podejmowano negocjacje. Z uwagi na charakter tych zdarzeń 

część z nich wiązała się z zabarykadowaniem, manifestowaną próbą 

samobójczą z udziałem innych osób lub stwarzaniem poważnego 



Jarosław Stelmach 

Strona 177 z 289 
 

zagrożenia dla innych ludzi (na przykład poprzez groźbę podpalenia, 

wysadzenia instalacji gazowej lub zniszczenia obiektu w inny 

sposób); 

 wzięcie i przetrzymywanie zakładników nie jest znaczącą kategorią 

zdarzeń kryzysowych w Polsce. Jednak liczba ta stale utrzymuje się 

na podobnym poziomie i jest najczęściej związana ze zdarzeniami  

w obiektach komercyjnych lub biurowych; 

 liczba ponad 200 realizacji wykonanych przez policyjnych 

negocjatorów w skali roku na terenie kraju nie jest wysoka  

i potwierdza prawidłowy kierunek budowania systemu negocjacji 

policyjnych w Polsce w oparciu o negocjatorów nieetatowych. 

Statystyki roczne przekładają się bowiem na kilka czynności 

przypadających na wybrany miesiąc na terenie odpowiedzialności 

jednej komendy wojewódzkiej. Nie obciąża to zatem w sposób 

nadmierny funkcjonariuszy, choć ze względu na specyficzny 

charakter i obciążenie emocjonalne wymaga być może 

wprowadzenia skuteczniejszego systemu motywacyjnego. 

Jak podkreśla się w zarządzeniu, negocjacje są komunikacją pomiędzy 

sprawcą a negocjatorem. Komunikacja jest procesem tworzenia, nadawania, 

odbierania i interpretowania komunikatów między ludźmi – procesem 

wzajemnego przekazywania sobie informacji pomiędzy nadawcą a odbiorcą. 

Przebiega ona na wielu poziomach, z których jedne są świadome, a inne nie.  

W celu wymiany informacji dotyczącej naszych przekonań, doznań, odczuć, 

sądów, potrzeb, oczekiwań wykorzystujemy komunikację werbalną, 

niewerbalną oraz wokalną201. 

Komunikacja w ramach negocjacji policyjnych jest procesem 

porozumiewania się pomiędzy nadawcą (jest to osoba wysyłająca określony 

komunikat, może być nim sprawca lub negocjator – w zależności od tego, kto 

wysyła dany komunikat) a odbiorcą (czyli osobą odbierającą informację, tutaj 

również może to być sprawca lub negocjator). Pomiędzy nimi zachodzi swoista 

relacja polegająca na wymianie komunikatów, w określonym środowisku i w 

obecności konkretnych okoliczności – tzw. szumów komunikacyjnych, które 

wpływają pośrednio na jakość przesyłanych informacji. Do nich należą między 

innymi przeszkody techniczne, odgłosy otoczenia, zniekształcenia 

spowodowane wykorzystywaniem określonych narzędzi komunikacji itp.  

Na proces komunikacji wpływają również tzw. filtry występujące po stronie 

zarówno sprawcy, jak i negocjatora. Mogą to być różnie interpretowane 

                                                           
201 Skrypt pt. „Efektywna komunikacja z uwzględnieniem sytuacji kryzysowych”, 
https://dsc.kprm.gov.pl/sites/default/files/pliki/13.pdf, dostępny online, [dostęp: 24.08.2016], s. 3.  
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znaczenia wysyłanych komunikatów, specyficzny język, którym posługują się 

nadawca i odbiorca, lub wreszcie cała gama osobowościowych cech,  

które powodują, że każdy człowiek inaczej odbiera i przesyła informacje. 

Ważne w procesie komunikacji jest też sprzężenie zwrotne, polegające  

na równoczesnym z nadawaniem komunikatu odbieraniu reakcji na przesłaną 

informację. Jest ono o tyle ważne w negocjacjach policyjnych, że pozwala  

na stworzenie negocjatorowi poprzez odpowiednie wrażenie słuchania 

nadawanych przez sprawcę komunikatów. 

 

Rys. 9 Model procesu komunikacji interpersonalnej. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Skrypt pt. Efektywna komunikacja  

z uwzględnieniem sytuacji kryzysowych, 
https://dsc.kprm.gov.pl/sites/default/files/pliki/13.pdf, s. 3. 

Negocjacje policyjne są oparte na wszystkich trzech rodzajach 

komunikacji (werbalnej, niewerbalnej i parawerbalnej), choć tylko niektóre 

techniki prowadzenia rozmów gwarantują wykorzystanie wszystkich tych 

aspektów komunikacji. Każda z technik komunikowania się w ramach 

negocjacji ma wady i zalety. Wybór strony technicznej prowadzenia rozmów 

jest uzależniony od wielu czynników. Do najważniejszych z nich należy 

potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa negocjatorom i sprawcy, możliwość 

ustanowienia jak najlepszej jakości przesyłanych komunikatów oraz 

zapewnienie możliwie jak najbliższego kontaktu pomiędzy 

porozumiewającymi się podmiotami (nie jest to warunek zawsze decydujący, 

ponieważ niektóre sytuacje wymagają dla skuteczności ich wykonania 

prowadzenia rozmów z odpowiedniej odległości). Do najczęściej 
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występujących technik kontaktu negocjatora ze sprawcą zdarzenia 

kryzysowego należą: 

 rozmowa bezpośrednia z zapewnieniem niezbędnego 

bezpieczeństwa – zapewnia ona możliwość wykorzystania 

wszystkich elementów komunikacji, co sprawia, że ta forma jest 

najbardziej pożądana z perspektywy skuteczności przekazu 

pomiędzy sprawcą a negocjatorem. W czasie prowadzenia rozmów 

bezpośrednich jest też możliwość śledzenia na bieżąco zachowania 

sprawcy i wpływania dynamicznie na jego czynności. Ta forma 

kontaktu nie powinna być podejmowana na początku rozmowy  

ze sprawcą z uwagi na brak informacji dotyczących charakteru 

zdarzenia i ewentualnego ryzyka zagrożenia bezpieczeństwa dla 

negocjatora. Słabą stroną tej formy prowadzenia rozmów jest 

bowiem niski poziom zapewnienia bezpieczeństwa negocjatorom, 

choć w przypadku realnego zagrożenia dla życia czy zdrowia mogą 

oni wykorzystywać środki ochrony w postaci na przykład tarcz 

balistycznych czy ukrycia z wykorzystaniem naturalnych osłon 

terenowych. W czasie podejmowania rozmów bezpośrednich 

zadanie zabezpieczenia bezpieczeństwa rozmawiającemu 

negocjatorowi powierza się kolejnemu członkowi zespołu, który nie 

jest zaangażowany bezpośrednio w prowadzenie dialogu i może 

skupić się na obserwacji, celem której będzie minimalizacja ryzyka 

zagrożenia dla życia i zdrowia negocjatorów. Rozmawianie 

bezpośrednie ze sprawcą pozbawia też zespół negocjacyjny 

możliwości konsultacji i grania czasem w trakcie utrzymywania 

kontaktu. Jest to też forma najbardziej wymagająca pod względem 

odporności fizycznej dla funkcjonariuszy. Negocjacje potrafią trwać 

kilka lub kilkanaście godzin i są często prowadzone w miejscach 

niedogodnych (mosty, wiadukty, słupy, dachy), co może powodować 

szybkie wyczerpanie organizmu negocjatora i obniżać możliwości 

prowadzenia skutecznych rozmów. Na etapie przygotowania się do 

wykonywania zadań w tak trudnych warunkach negocjatorzy 

przechodzą specjalistyczne szkolenia na przykład z zakresu technik 

wysokościowych lub zachowania się w koszu wozów pożarniczych. 

Każdorazowo przed podjęciem rozmów ze sprawcą negocjator ma 

również obowiązek zadbania o swoje bezpieczeństwo.  

Ma możliwość skorzystania z ubrania kamizelki kuloodpornej czy 

hełmu ochronnego. Dowódca działań na miejscu zdarzenia powinien 

również zorganizować opcję zabezpieczenia działania negocjatora 
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poprzez przygotowanie do wejścia pododdziału 

antyterrorystycznego w przypadku eskalacji agresji  

i bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia prowadzącego 

rozmowy ze sprawcą. W większości komend wojewódzkich brak jest 

opcji zakupu dla negocjatorów specjalistycznej odzieży ochronnej 

gwarantującej zabezpieczenie funkcjonariuszy podczas 

wykonywania zadań w niesprzyjających warunkach 

atmosferycznych (negocjacje prowadzi się z reguły w ubraniu 

cywilnym, choć nie jest to wymóg prawny). Dodatkowo od decyzji 

negocjatora i przełożonych zależy zabranie ze sobą broni służbowej. 

Jej ewentualne użycie w trakcie prowadzenia rozmów jest 

warunkowane ogólnymi zasadami użycia broni palnej  

w działaniach policyjnych.  

 rozmowa z wykorzystaniem środków technicznych: 

o negocjacje przy użyciu megafonu – ta forma kontaktu jest 

rekomendowana na początku rozmowy, po zawiązaniu się 

incydentu, gdy z uwagi na brak informacji o szczegółach sytuacji, 

istnieje duże ryzyko zagrożenia dla bezpieczeństwa. Mocną 

stroną użycia megafonu jest możliwość ukrycia się negocjatora  

i zabezpieczenia swojego  życia i zdrowia. Nie wymaga też 

zbliżenia się negocjatora do sprawcy, który może przebywać  

w miejscu trudno dostępnym, wymagającym od funkcjonariuszy 

zorganizowania specjalistycznego sprzętu (wozów pożarniczych  

z drabinami lub koszami). Prowadzenie rozmów przez megafon 

nie zapewnia natomiast płynności w komunikacji. Kierowanie 

komunikatów przez to urządzenie charakteryzuje się brakiem 

nadawania słowom odpowiedniego zabarwienia, a treści 

wypowiadane przez negocjatora sprawiają wrażenie poleceń  

i komend (są bezosobowe). Nie jest to też forma zapewniająca 

poufność przekazu. Z uwagi na to, że w miejscach publicznych po 

zawiązaniu się sytuacji kryzysowej zbiera się najczęściej duża 

liczba osób – obserwatorów, może powodować to dodatkowe 

utrudnienia w postaci zbytniej aktywności zebranych na 

kierowane do sprawcy komunikaty. Osoba w kryzysie nie czuje 

się również w takiej formie kontaktu bezpiecznie i komfortowo,  

z uwagi na brak bezpośredniości w podejmowanej rozmowie. 

Biorąc powyższe pod uwagę, rozmawianie przez megafon 

powinno być środkiem używanym na początku kontaktu lub  

w czasie negocjacji ze sprawcą, który posiada broń palną lub inne 
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niebezpieczne narzędzie, na przykład podczas sytuacji 

zakładniczej, gdy brak jest możliwości prowadzenia rozmowy 

przez telefon lub inne środki łączności bezpośredniej; 

o rozmowa z wykorzystaniem nadajnika radiowego – jest 

środkiem bezpiecznym dla negocjatora, zapewniając możliwość 

prowadzenia rozmów ze znacznej bezpiecznej odległości. 

Dodatkowo zapewnia poufność przekazu i opcje wykorzystania  

w rozmowie atutów urządzenia w postaci szumów czy nagłego 

przerywania rozmowy (gdy negocjator intencjonalnie chce 

przerwać rozmowę lub potrzebuje czasu na zebranie 

określonych informacji). Kolejną mocną stroną tej formy jest to, 

że negocjator może prowadzić rozmowy w bezpośrednim 

kontakcie z innymi członkami zespołu negocjacyjnego. Pozwala 

to na lepsze przygotowywanie treści i konsultacje z zespołem  

w trakcie nadawania komunikatów przez sprawcę. Inni 

członkowie zespołu lub dowódca działań mogą słuchać na 

bieżąco rozmowy przez co zwiększa się skuteczność zbierania 

informacji o zdarzeniu w czasie rzeczywistym. Słabą stroną tej 

formy jest konieczność dostarczenia urządzenia do miejsca,  

w którym przebywa sprawca, co może sprawiać trudności  

z perspektywy bezpieczeństwa. Stąd też posługiwanie się tą 

formą nie jest możliwe w początkowej fazie incydentu. Do tego 

typu zadań z reguły wykorzystuje się pododdział 

antyterrorystyczny Policji oraz roboty pirotechniczne, które po 

dojściu w miejsce zagrożenia mogą pozostawić bezpiecznie 

nadajnik radiowy. Kolejną trudnością w posługiwaniu się 

nadajnikiem jest brak możliwości prowadzenia płynnego dialogu 

(choć obecnie istnieją urządzenia zapewniające nadawanie  

i odbieranie sygnałów jednocześnie); 

o rozmowa z wykorzystaniem telefonu – forma najbardziej 

preferowana przez negocjatorów w większości typów zdarzeń 

kryzysowych. Zapewnia płynną komunikację z pełną opcją 

zachowania bezpieczeństwa dla negocjatorów. Istnieje 

możliwość przebywania rozmawiającego funkcjonariusza  

w miejscu pracy zespołu negocjacyjnego. Negocjator ma ciągły 

wgląd do materiałów i tablic poglądowych. Ma zapewniony 

komfort pracy, co przekłada się na możliwość prowadzenia 

rozmów w dłuższym czasie. W dowolnej chwili może przerwać 

rozmowę powołując się na usterkę techniczną. Słyszy też dźwięki 
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docierające z otoczenia, w którym przebywa sprawca. Istnieje też 

możliwość wykorzystania tego narzędzia jako nadajnika  

i odbiornika komunikatów typu SMS, co może  

w niektórych sytuacjach być jedyną formą kontaktu ze sprawcą 

sytuacji kryzysowej. Słabością wykorzystania telefonu  

w negocjacjach  jest brak możliwości posługiwania się 

komunikacją niewerbalną (jak we wszystkich formach  

z wykorzystaniem urządzeń technicznych) oraz to, że to  

od sprawcy zależy czy i kiedy podejmie kontakt z negocjatorem. 

Sprawca, podobnie jak negocjator, może dowolnie przerywać 

połączenie, co sprawia, że kontakt będzie urywany i może 

powodować zwiększenie atmosfery nerwowości  

w zespole negocjacyjnym i sztabie dowódcy. Podczas rozmowy 

mogą też występować różnego rodzaju szumy i zakłócenia,  

co może powodować nieporozumienia i wątpliwości. Ponadto 

sprawca podczas prowadzenia rozmowy z negocjatorem może 

nadal wykonywać różne czynności i nie poświęcać dostatecznej 

uwagi swojemu rozmówcy. Podczas wykorzystania tej metody 

należy pamiętać o tym, by odłączyć możliwość wykonywania 

połączeń przez sprawcę z innymi odbiorcami i przekazać 

możliwie szybko numer telefonu do negocjatora (w przypadku 

gdyby po przerwaniu kontaktu to sprawca chciał nawiązać 

rozmowę); 

o rozmowa z wykorzystaniem tablic, kart czy innych nośników 

słowa pisanego – w przypadku, gdy brak jest możliwości 

podjęcia kontaktu poprzez powyżej opisane formy, negocjatorzy 

mogą posługiwać się, do zapoczątkowania relacji różnymi 

środkami jak na przykład pisaniem komunikatów na tablicach 

czy kartach i pokazywania ich w obszarze widoczności sprawcy. 

Taka sytuacja może mieć miejsce na początku incydentu, gdy 

brak jest jakichkolwiek informacji o naturze zdarzenia, a inne 

sposoby kontaktu są niemożliwe. Forma ta poza 

zapoczątkowaniem rozmów i wskazaniem możliwości kontaktu 

za pomocą innego środka nie może stanowić podstawy do 

prowadzenia długich negocjacji. Jest natomiast alternatywą 

nawiązania kontaktu ze sprawcą w szczególnych sytuacjach, a jej 

szczegółowy kształt będzie zależał zawsze od możliwości 

technicznych i koncepcji wypracowanych przez zespół 

negocjacyjny. 
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o rozmowa z wykorzystaniem sieci internetowej – w dobie 

coraz pełniejszego wykorzystania Internetu istnieje możliwość 

komunikowania się za pomocą tego środka łączności. Szczególnie 

młode pokolenie jest podatne na uzależnienia od tej formy 

komunikacji, co może się przekładać na zaistnienie na przykład 

manifestowania próby samobójczej na jednym z portali 

internetowych i spowodować konieczność podjęcia rozmów  

z wykorzystaniem możliwości komunikacyjnych na przykład 

Facebooka czy Twittera. Jest to zagadnienie przyszłościowe, 

jednak z uwagi na dynamiczny wzrost zainteresowania tymi 

portalami, nie wolno bagatelizować tego rodzaju zagrożenia; 

o rozmowa z wykorzystaniem tłumacza – nie jest to forma 

techniczna prowadzenia rozmów, ale ze względu na swoją 

specyfikę wymaga zamieszczenia jako forma prowadzenia 

rozmów ze sprawcą. Sytuacja taka może mieć miejsce  

w przypadku sprawcy obcojęzycznego, gdy nie będzie możliwości 

bezpośredniego kontaktu negocjatora ze sprawcą. Rozmowy 

takie powinny odbywać się za pośrednictwem tłumacza, który 

będzie przekazywał komunikaty pomiędzy negocjatorem  

i sprawcą. Jest to forma bardzo trudna, do tej pory nieopisana 

całościowo w literaturze przedmiotu. Nie posiada też żadnego 

oparcia w aktach normatywnych czy instrukcjach. Polscy 

negocjatorzy wykonywali już takie realizacje  

i są do nich przegotowani, ale sam proces wymaga dogłębnego 

zbadania i wyprowadzenia uniwersalnych wniosków, tak by 

aktywności w tej materii były jak najbardziej skuteczne. 

Przedstawione powyżej formy kontaktu negocjatorów ze sprawcą 

sytuacji kryzysowej zależą od okoliczności zdarzenia (z uwagi na konieczność 

zapewnienia bezpieczeństwa) oraz od możliwości organizacyjnych  

i technicznych użycia odpowiedniego środka porozumiewania. Decyzję  

w sprawie wyboru określonej formy będzie podejmował dowódca zespołu 

negocjacyjnego, a wpływ na nią może mieć również dowódca działań 

policyjnych. 

Zgodnie z postanowieniami zarządzenia nr 4 KGP negocjacje 

prowadzi zespół negocjacyjny. Liczba zespołów negocjacyjnych zależy od 

czasu trwania negocjacji. Oznacza to, że w przypadku przedłużających się 

negocjacji lub w sytuacji skomplikowanego zdarzenia kryzysowego można 

powoływać do działań odpowiednio kolejne zespoły negocjacyjne. Założenie 

prowadzenia rozmów ze sprawcą kryzysu jest oparte na zasadzie 
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niezmieniania negocjatora prowadzącego bezpośrednie rozmowy ze sprawcą, 

gdy kontakt jest podjęty i gwarantuje jego utrzymanie. Jednak w przypadku 

trwającego dłuższy okres czasu incydentu, dowódca działań powinien 

rozważyć możliwość wprowadzenia kolejnego zespołu negocjacyjnego po 

upływie określonego czasu i zorganizowanie zmianowości działania pomiędzy 

nimi, z zachowaniem jak najmniejszej szkody dla jakości prowadzenia rozmów. 

W przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej negocjacje prowadzi 

zespół negocjacyjny, w którego skład wchodzą: 

 dowódca - koordynator zespołu: 

o przydziela zadania i nadzoruje ich realizację (podlega służbowo 

dowódcy działań policyjnych (interwencji, akcji lub operacji 

policyjnej). Po otrzymaniu zadania od dowódcy działań 

policyjnych na miejscu zdarzenia dokonuje analizy zadania  

i określa wspólnie z członkami zespołu strategię prowadzenia 

rozmów. Na tej podstawie określa kierunki prowadzenia 

negocjacji, cele i zadania w trakcie kontaktu oraz wyznacza do 

pełnienia funkcji pozostających w dyspozycji negocjatorów. 

Wyznaczanie do wykonywania tych zadań nie powinno mieć 

charakteru nakazowego, a dowódca zespołu podczas wyboru 

negocjatora nr 1 – prowadzącego bezpośrednio rozmowę kieruje 

się przede wszystkim kondycją psychiczną, predyspozycjami do 

prowadzenia rozmów w trakcie konkretnego zdarzenia, 

poszczególnych funkcjonariuszy i chęcią podjęcia przez nich 

rozmów. Każda sytuacja jest inna i w zależności od jej charakteru, 

różne osoby będą wykazywały inne możliwości do prowadzenia 

negocjacji w czasie jej trwania); 

o współpracuje z dowódcą akcji lub operacji policyjnej – 

dopuszczalne i nawet pożądane są konsultacje i rozmowy 

pomiędzy dowódcami, co powinno przekładać się na jakość 

wypracowanych kierunków realizacji i doprowadzić  

w konsekwencji do zakończenia z powodzeniem sytuacji 

kryzysowej; 

o na bieżąco informuje dowódcę akcji lub operacji policyjnej  

o procesie negocjacji – gwarantuje to dopływ informacji do 

kierującego działaniami, na podstawie których ocenia on sytuację 

i podejmuje kolejne decyzje ukierunkowane na szybkie  

i skuteczne zakończenia incydentu; 

o uzyskuje akceptację dowódcy akcji lub operacji policyjnej dla 

istotnych uzgodnień między negocjatorem i sprawcą – wykonuje 
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polecenia dowódcy działań dotyczące prowadzenia rozmów  

i zatwierdza u niego wszelkie decyzje dotyczące relacji pomiędzy 

zespołem a sprawcą. W relacjach pomiędzy dowódcą działań  

a dowódcą zespołu negocjacyjnego obowiązuje zasada 

bezwzględnego posłuszeństwa, co gwarantuje, że decyzje 

powzięte przez kierującego całością działań policyjnych będą 

realizowane przez zespół negocjacyjny; 

o informuje negocjatorów o podejmowanych przez dowódcę akcji 

lub operacji policyjnej decyzjach, niezbędnych do prowadzenia 

negocjacji – w zależności od okoliczności zdarzenia dowódca 

negocjatorów może poinformować o decyzji na przykład 

zakończenia sytuacji kryzysowej szturmem, choć  

w niektórych wypadkach informacja ta nie powinna być 

przekazana bezpośrednio prowadzącemu rozmowy, z uwagi na 

możliwość zmiany w sposobie prowadzenia rozmowy, którą 

może zidentyfikować sprawca;  

o uzyskuje informacje niezbędne do właściwego prowadzenia 

negocjacji – może zwracać się do dowódcy działań z wnioskiem 

uzyskania niezbędnych do prowadzenia rozmów informacji. 

Również wchodzący w skład zespołu negocjacyjnego policjanci 

mogą w ramach swoich obowiązków uzyskiwać informacje, 

analizować je i przygotowywać warianty do prowadzenia 

dalszych rozmów; 

o sporządza z przebiegu negocjacji sprawozdanie, które wraz  

z kartą negocjacji, przesyła do komórki organizacyjnej do spraw 

negocjacji komendy wojewódzkiej Policji niezwłocznie po ich 

zakończeniu; 

o dowódca zespołu negocjacyjnego panuje również nad dyscypliną 

wykonawczą podczas prowadzenia rozmów, powinien dbać o 

zapewnienie bezpieczeństwa podejmujących działania 

negocjatorów, decydować na bieżąco w sprawach spornych 

związanych z tokiem prowadzenia rozmów oraz zapewnić 

właściwe warunki do wykonywania pracy przez podległy zespół. 

 negocjator nr 1: nawiązuje kontakt i prowadzi negocjacje ze 

sprawcą sytuacji kryzysowej. Jest on wyznaczany przez dowódcę 

zespołu i nie powinien być zmieniany podczas prowadzenia rozmów. 

Prowadzi on bezpośrednią rozmowę ze sprawcą  

z wykorzystaniem odpowiedniej formy kontaktu. Negocjacje 

prowadzi w celu i z zadaniami wyznaczonymi przez dowódcę zespołu 
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negocjacyjnego. W trakcie prowadzenia rozmów jest zobowiązany do 

wykonywania poleceń dowódcy i ukierunkowania rozmowy na 

założoną strategię prowadzenia rozmowy. Jeżeli jest taka możliwość, 

konsultuje plan prowadzenia dialogu z członkami zespołu 

negocjacyjnego i z dowódcą zespołu. 

 negocjator nr 2: udziela pomocy negocjatorowi  

nr 1 w prowadzeniu negocjacji, a w razie potrzeby zastępuje go. 

Pomoc ta może mieć wymiar zapewnienia bezpieczeństwa poprzez 

na przykład obserwację terenu i sprawcy czy przygotowania się do 

użycia środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej. Pomoc 

polega również na udzielaniu rad i wskazówek do prowadzenia 

dialogu. Wykorzystuje się w tym celu informacje zapisywane na 

kartkach papieru, zestawy umownych znaków i sygnałów 

obowiązujących pomiędzy negocjatorami oraz możliwość konsultacji 

w przypadku przerwania kontaktu. W sytuacjach szczególnych 

negocjator może zastąpić prowadzącego bezpośrednią rozmowę. Jest 

on najbliżej podczas negocjacji i jest tą osobą,  

która o osobie sprawcy powinna wiedzieć najwięcej. 

 negocjator nr 3: dokumentuje przebieg rozmów w karcie negocjacji 

– jest to dokument sprawozdawczy wymagany podczas prowadzenia 

negocjacji, w którym zapisuje się podstawowe informacje z przebiegu 

kolejnych kontaktów pomiędzy sprawcą a negocjatorem. Przekazuje 

informacje na linii dowódca zespołu negocjacyjnego- negocjatorzy – 

ze względu na to, że dowódca zespołu negocjacyjnego może 

przebywać u dowódcy działań lub w innych miejscach,  

negocjator nr 3 jest zobowiązany do przekazywania informacji  

z przebiegu rozmów i w kierunku negocjatorów, gdy dowódca ma 

takie informacje do przekazania. Udziela pomocy w prowadzeniu 

negocjacji – zarówno w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa,  

jak i w kwestii udziału w konsultacjach czy opracowywanych 

strategiach rozmów. 

 negocjator nr 4: prowadzi szczegółowe tablice sytuacyjne i udziela 

pomocy w prowadzeniu negocjacji – do jego zadań należy bieżące 

zapisywanie wszelkich przydatnych informacjach na tzw. tablicach 

sytuacyjnych, które w zależności od charakteru zdarzenia mogą 

dotyczyć różnego rodzaju obszarów informacji. Ponadto bierze 

udział w ustalaniu kierunków prowadzonych rozmów i bieżących 

konsultacjach; 
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 konsultant: udziela pomocy w prowadzeniu negocjacji - jako 

konsultanta do zespołu negocjacyjnego najczęściej powołuje się 

psychologa, który dokonuje oceny stanu psychicznego zarówno 

podmiotu, jak też negocjatorów. Może doradzić w kwestii doboru 

sposobu negocjacji oraz podejmowania czynności mogących pomóc  

w rozwiązaniu sytuacji kryzysowej. Udziela rad negocjatorom 

w zakresie wyboru prawidłowego dotarcia do konkretnego 

podmiotu. Konsultantem może też być specjalista z zakresu 

określonego obszaru obejmującego swoim zakresem podejmowane 

działania (na przykład ekspert z dziedziny bezpieczeństwa 

antyterrorystycznego, religii, kultury i tradycji czy aspektów 

komunikacyjnych prowadzenia negocjacji)202. 

Gdy nie ma możliwości wyznaczenia pełnego składu zespołu 

negocjacyjnego, dopuszczalne jest prowadzenie negocjacji przez zespół  

w składzie co najmniej trzech  negocjatorów: 

 dowódca – koordynator zespołu; 

 negocjator nr 1; 

 negocjator nr 2, który przejmuje, w zakresie możliwym 

do wykonania, zadania pozostałych negocjatorów203. 

Takie rozwiązanie jest dopuszczane przez przepisy policyjne, nadal 

zapewniając zasadę zespołowego działania i zapewnienia bezpieczeństwa 

podejmującym rozmowę funkcjonariuszom. 

Negocjacje policyjne są sposobem rozwiązania sytuacji kryzysowej. Nie 

są jednak metodą niezależną od pozostałych działań policyjnych. Idea 

prowadzenia rozmów ze sprawcami sytuacji kryzysowej oparta jest na 

założeniu podporządkowania zespołu negocjacyjnego dowódcy działań 

policyjnych na miejscu zdarzenia. Jest to obok rozwiązania siłowego kolejne 

narzędzie w rękach kierującego działaniami. Zgodnie z przepisami 

umieszczonymi w zarządzeniu nr 4 KGP dowódca akcji lub operacji policyjnej 

podejmuje decyzję o podjęciu i zakończeniu negocjacji. Ponadto, istnieją 

zdarzenia, w których nie będzie powoływanej akcji czy operacji policyjnej,  

a mimo to będzie zachodziła konieczność podjęcia czynności przez zespół 

negocjacyjny. Przykładem takich zdarzeń są manifestowane próby samobójcze, 

do których zabezpieczenia nie ma potrzeby powoływania tak zorganizowanych 

działań policyjnych, a występuje potrzeba użycia zespołu negocjacyjnego. 

Praktyka policyjna pokazuje, że w takich przypadkach dowódca zespołu 

                                                           
202 Zob. Zarządzenie nr 4 KGP. 
203 Tamże. 
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negocjacyjnego będzie podlegał dowodzącemu na miejscu zdarzenia, a jego 

wyznaczenie będzie uwarunkowane okolicznościami sytuacji kryzysowej. 

Bez względu na poziom realizacji zadań z wykorzystaniem negocjatorów 

takie działania policyjne będą odznaczały się pewną specyfiką w ich organizacji 

i dowodzeniu. Przede wszystkim istotna z perspektywy zawiązania się działań 

jest procedura powoływania zespołu negocjacyjnego. Zgodnie z zarządzeniem 

nr 4 KGP komendant wojewódzki Policji lub osoba przez niego upoważniona 

wyznacza skład zespołu negocjacyjnego oraz jego dowódcę. Na poziomie 

województwa taką osobą jest koordynator wojewódzki do spraw negocjacji 

policyjnych. To on po otrzymaniu informacji o konieczności podjęcia negocjacji 

w określonej sytuacji podejmuje decyzję w sprawie wyznaczenia konkretnego 

składu zespołu negocjacyjnego. Dyżurny operacyjny komendy wojewódzkiej 

Policji (KWP) zawiadamia osoby wyznaczone w skład zespołu negocjacyjnego 

o konieczności podjęcia negocjacji oraz kieruje zespół negocjacyjny na miejsce 

wskazane przez dowódcę akcji lub operacji policyjnej. Dyżurny KWP może 

udzielić wsparcia policjantom skierowanym na miejsce zdarzenia w postaci 

środka transportu. To przekazanie informacji może także zostać wykonane 

przez koordynatora, który jest merytorycznym przełożonym funkcjonariuszy 

biorących udział w realizacji. Osoby wchodzące w skład zespołu 

negocjacyjnego do czasu zakończenia negocjacji nie wykonują innych 

czynności służbowych204. 

Dowodzenie realizacjami policyjnymi na miejscu zdarzenia 

kryzysowego z udziałem zespołu negocjacyjnego odznacza się pewną 

specyfiką i wymaga od kierującego takimi działaniami odpowiedniej wiedzy, 

umiejętności i doświadczenia. Bez względu na to, czy będą to działania 

podejmowane w ramach interwencji, akcji czy operacji policyjnej, dowodzący 

będą obciążeni znacznym zakresem odpowiedzialności za podejmowane 

decyzje w trakcie wykonywanych czynności. Ze względu na obecność w takich 

zdarzeniach sprawcy i zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi, zazwyczaj będą 

istniały dwa podstawowe warianty rozwiązania sytuacji kryzysowej: 

 rozwiązanie siłowe; 

 rozwiązanie za pomocą negocjacji. 

W związku z powyższym, rolą dowódcy podczas procesu dowodzenia 

takimi działaniami jest zaplanowanie realizacji w taki sposób, by przyjęta opcja 

rozwiązania sytuacji kryzysowej gwarantowała sukces w postaci przywrócenia 

bezpieczeństwa i porządku publicznego, z zachowaniem życia  

i zdrowia wszystkich uczestników zdarzenia. Nie jest to zadanie łatwe, 

ponieważ działania policyjne w tego typu incydentach najczęściej 

                                                           
204 Zob. Zarządzenie nr 4 KGP. 
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charakteryzują się deficytem czasu i informacji. Kierujący na miejscu zdarzenia 

rzadko kiedy ma komfort i możliwość rozważenia wariantów działania,  

a presja czasu i wciąż rosnącego zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi powoduje 

konieczność podejmowania często ryzykownych decyzji. Każda jednak 

przyjęta opcja działania musi być poparta chociaż najprostszymi analizami,  

tak by w przypadku niepowodzenia zakończonej akcji można było 

usprawiedliwić przyjęty kierunek działań policyjnych. 

Pamiętać również należy, że do obowiązków dowódcy należy jeszcze 

szereg innych czynności związanych chociażby z potrzebą zabezpieczenia 

miejsca zdarzenia przed wejściem osób postronnych lub wydostaniem się  

z niego sprawców. Kolejnym elementem jest współdziałanie z innymi 

podmiotami realizującymi swoje czynności w ramach specjalistycznych 

kompetencji. Wszystko to sprawia, że dowodzenie tak kompleksowymi 

czynnościami, przy braku czasu i znacznych emocjach może sprawiać trudność 

nawet doświadczonym policjantom. Przykładowy podział zadań  

i kompetencji w czasie rozwiązywania sytuacji kryzysowej, gdzie występuje 

element zagrożenia życia i zdrowia przedstawia poniższa rycina. 

 

Rys. 10. Model organizacji działań policyjnych w sytuacji kryzysowej z udziałem 
zespołu negocjacyjnego. 

Źródło: opracowanie własne. Zob.: K. Jałoszyński, Współczesny wymiar 
antyterroryzmu, Warszawa 2008, s. 255. 
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Dowódca działań policyjnych kieruje w trakcie zabezpieczenia sytuacji 

kryzysowej trzema głównymi obszarami realizacji. Każdy z dowódców 

poszczególnych elementów (zabezpieczenia, rozwiązania siłowego i zespołu 

negocjacyjnego) dowodzi swoimi siłami w ramach przydzielonych 

kompetencji. Dowódca zaś całości działań, mając wgląd na wszystkie możliwe 

okoliczności i rozpatrując całość złożonej sytuacji, decyduje, która z opcji 

rozwiązania incydentu będzie odpowiednia i adekwatna do istniejącego 

zagrożenia. 

W trakcie takich realizacji zespół negocjacyjny ma szczególne zadanie. 

Poza tym, że jego celem jest rozwiązanie sytuacji bez uruchamiania opcji 

siłowej, to jeszcze może znacząco wspomagać proces wspomagania zasilania 

informacjami pozostałych sił. Grupa szturmowa jest tym lepiej przygotowana 

do wejścia do obiektu, im więcej danych posiada o charakterze zdarzenia, 

osobach sprawców i potencjalnych zakładników. Poza tym zmęczenie sprawcy 

uwikłanego w prowadzenie dialogu z negocjatorami może kapitalnie 

zwiększyć skuteczność rozwiązania siłowego. W trakcie prowadzenia rozmów 

ze sprawcą operatorzy pododdziału antyterrorystycznego mogą wielokrotnie 

przećwiczyć różne warianty przeprowadzenia szturmu, co może ograniczyć 

potencjalne straty i powinno się przełożyć pozytywnie na jakość wykonanego 

zadania. 

4.3. Fazy, zasady i strategie prowadzenia negocjacji 

Proces prowadzenia negocjacji powinien być zawsze podporządkowany 

woli i celowi postawionemu przez dowódcę działań. Jednak wybór strategii 

prowadzenia rozmów, metod i poszczególnych technik komunikacji należy do 

kompetencji zespołu negocjacyjnego. Podobnie jak  

w przypadku operatorów sił specjalnych, również negocjatorzy mają swoje 

taktyki i zasady posługiwania się słowem, które jest podstawowym narzędziem 

wykonania przez nich zadania. W tym obszarze dowódca zespołu 

negocjacyjnego powinien mieć całkowitą niezależność i jako specjalista 

wyznaczać zespołowi kierunki oraz sposoby realizacji postawionego przez 

dowódcę działań zadania. 

Prowadzenie negocjacji ze sprawcą sytuacji kryzysowej nie jest 

szablonowe i nie da się zamknąć w katalogu ścisłych wytycznych czy technik. 

Rzadko zdarzają się podobne sytuacje, takie same nie zdarzają się nigdy.  

A więc za każdym razem proces prowadzenia rozmów będzie inny, uzależniony 

przede wszystkim od osoby sprawcy i sytuacji, którą wykreował w czasie 

zawiązywania się kryzysu. Praktyka negocjacji policyjnych wskazuje jednak na 
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pewne etapy w pracy zespołu negocjacyjnego na miejscu zdarzenia,  

które zawsze będą występowały. Do najważniejszych z nich należą kolejno: 

 przyjęcie zadania od dowódcy działań; 

 przygotowanie się do prowadzenia negocjacji; 

 nawiązanie kontaktu; 

 prowadzenie rozmowy; 

 zakończenie negocjacji; 

 czynności po zakończeniu negocjacji. 

Przyjęcie zadania od dowódcy działań może mieć różną formę i jest 

uzależnione od dynamiki sytuacji kryzysowej i jej charakteru. W większości 

przypadków członkowie zespołu negocjacyjnego przybywają na miejsce 

zdarzenia, gdy są tam obecni inni funkcjonariusze. W zależności od czasu,  

który upłynął od zawiązania się kryzysu może to być patrol Policji, siły 

policyjne w postaci kilku patroli lub działania zorganizowane w postaci akcji 

czy operacji policyjnej. W każdym z tych przypadków na miejscu jest policjant 

kierujący działaniami. Wyznaczony przez koordynatora wojewódzkiego 

dowódca zespołu negocjacyjnego powinien zameldować kierującemu 

działaniami gotowość do podjęcia negocjacji. Wówczas dowodzący realizacją 

policyjną zapoznaje zespół lub jedynie jego dowódcę z sytuacją kryzysową, 

przekazuje mu najważniejsze i niezbędne do podjęcia rozmów informacje, 

stawia zadanie w postaci określenia celu i zadań dodatkowych oraz 

przedstawia charakterystykę już podjętych przez Policję lub inne służby 

działań. Zakres i forma przekazania tych informacji będzie uzależniona od 

wielu czynników, ale należy dążyć, by zespół negocjacyjny był możliwie jak 

najpełniej zapoznany z sytuacją wyjściową i znał swoje zadanie. Jest 

narzędziem do rozwiązania kryzysu w rękach dowodzącego i bez względu na 

poziom zawiązania się działań policyjnych (interwencja, akcja lub operacja) 

podlega kierującemu na miejscu zdarzenia. Dowódca zespołu negocjacyjnego 

ma prawo zatem oczekiwać od dowodzącego kompetentnego przedstawienia 

wszystkich istotnych aspektów sytuacji kryzysowej i nakreślenia zadań do 

wykonania w ramach negocjacji policyjnych. 

Przygotowanie się do prowadzenia negocjacji jest bardzo ważnym 

etapem w prowadzeniu rozmów. W zależności od nasilenia kryzysu i stopnia 

zagrożenia może być ograniczone do wymiany informacji pomiędzy członkami 

zespołu, określeniu ich roli i przyjęcia ogólnego kierunku prowadzenia 

rozmów. Jednak modelowe podejście do tego etapu powinno zawierać kilka 

podstawowych czynności: 
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 analiza sytuacji wyjściowej do prowadzenia rozmów – określenie 

charakteru zdarzenia, osoby sprawcy, ograniczeń w działaniu, 

możliwych zagrożeń; 

 analiza zadania postawionego przez dowódcę działań – może polegać 

na sprecyzowaniu zamiaru dowódcy, celu postawionego przed 

zespołem negocjacyjnym oraz nakreśleniu wstępnej koncepcji 

prowadzenia rozmowy ze sprawcą; 

 przygotowanie miejsca do prowadzenia rozmów – w przypadku 

kontaktu bezpośredniego ogranicza się do analizy warunków 

panujących w miejscu prowadzenia rozmów. Może to być dach, okno 

budynku czy kosz dźwigu wozu strażackiego lub przęsło mostu. Takie 

miejsca wymagają od negocjatorów przygotowania odpowiedniego 

sprzętu zabezpieczającego ich bezpieczeństwo w postaci na przykład 

uprzęży, lin zabezpieczających, kamizelek kuloodpornych, tarcz 

balistycznych. Dodatkowo należy przygotować się do panujących 

warunków atmosferycznych oraz zabrać ze sobą w miejsce 

prowadzenia rozmów niezbędne przedmioty mogące stanowić 

nieoceniony argument podczas prowadzenia rozmów. Mogą to być na 

przykład papierosy, notes z środkiem do pisania, telefon itp. Podczas 

planowanej pracy w bezpośrednim kontakcie ze sprawcą należy też 

przewidzieć sposób kontaktu z dowódcą działań i pozostałymi 

członkami zespołu negocjacyjnego. Dużo bardziej komfortowa jest 

praca negocjatorów za pomocą telefonu. Wówczas można prowadzić 

rozmowę wykorzystując udostępnione przez dowódcę działań 

pomieszczenia, które można odpowiednio dostosować do 

prowadzenia rozmów. Należy pamiętać przy tym, że rozmowy mogą 

trwać długo i mogą wymagać od negocjatorów zorganizowania 

zmianowego systemu działania. W takich pomieszczeniach można 

przygotować sobie tablice sytuacyjne, na których jeden  

z negocjatorów będzie zapisywał istotne informacje przydatne  

w procesie negocjacji. Mogą one dotyczyć osoby sprawcy, żądań, 

zakładników, terminów wyznaczonych przez sprawcę – „terminów 

zero”. Ważne jest, by były one dostępne w kontakcie wzrokowym dla 

prowadzącego rozmowy i by zapisywane na nich informacje były 

przedstawiane w sposób uporządkowany. Negocjacje mogą trwać 

wiele godzin, a chaos informacyjny znajdujący odzwierciedlenie na 

tablicach z pewnością nie będzie sprzyjał jakości ich prowadzenia. 

Ważnym aspektem wyboru miejsca prowadzenia rozmów jest 

zapewnienie bezpieczeństwa oraz komfortu pracy zespołu. Praca 
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negocjatorów nie powinna być zakłócana przez odgłosy czy dźwięki 

otoczenia, a miejsce powinno zapewniać możliwość wykonywania 

zadań przez wiele godzin. Najlepszym rozwiązaniem w tego typu 

działaniach jest wykorzystanie specjalistycznych pojazdów do 

prowadzenia negocjacji. W warunkach braku dostępności takich 

środków można wykorzystać wóz dowodzenia będący na 

wyposażeniu niektórych jednostek Policji; 

 przygotowanie środka łączności – w zależności od wyboru środka 

porozumiewania odpowiednie go przygotowanie. Dotyczy to 

również opcji przygotowania telefonu dostarczanego sprawcy do 

prowadzenia rozmów. Może polegać to na przykład na ograniczeniu 

możliwości wykonywania innych niż do zespołu negocjacyjnego 

połączeń lub na zastosowaniu rozwiązań techniki operacyjnej, 

umożliwiających wykorzystanie telefonu jako nadajnika informacji 

płynących z miejsca przebywania sprawcy; 

 ustalenie sposobu utrzymywania kontaktu z dowódcą działań. 

Wszystkie powyżej wymienione elementy tego etapu mają na celu 

przygotowanie się do prowadzenia rozmów, by maksymalizować ich 

efektywność w czasie ich prowadzenia. Z uwagi na charakter niektórych 

zdarzeń i potrzebę niezwłocznego podjęcia kontaktu, niektóre z nich mogą być 

wykonywane w czasie prowadzenia rozmów i stanowić uzupełnienie dla 

poczynionych już czynności. 

Nawiązanie kontaktu jest pierwszą fazą w prowadzeniu rozmowy ze 

sprawcą sytuacji kryzysowej, która może przybierać różną postać. Po pierwsze 

zespół negocjacyjny może włączać się do prowadzenia rozmów już podjętych 

przez przybyłych na miejsce funkcjonariuszy. Taka sytuacja zdarza się często, 

ponieważ obecni wcześniej na miejscu zdarzenia policjanci czy funkcjonariusze 

innych służb (strażacy pożarni, ratownicy medyczni, pracownicy socjalni itd.) 

mogą już wcześniej nawiązać kontakt ze sprawcą. Wówczas dowódca zespołu 

negocjacyjnego może podjąć decyzję o pozostawieniu osoby już rozmawiającej 

ze sprawcą i wspieraniu go jedynie przez będących na miejscu negocjatorów. 

Zależy to od etapu na jakim znajduje się dialog pomiędzy  

sprawcą a interwentem oraz od jakości kontaktu zbudowanego przez nich.  

W sytuacji dobrej relacji i zaawansowanej rozmowy może okazać się,  

że zmiana prowadzącego rozmowę wpłynie negatywnie na jakość 

prowadzonych rozmów. Wówczas pozostawia się taką osobę jako prowadzącą 

dialog i wspiera się, zapewniając bezpieczeństwo oraz dostarczając niezbędne 

wskazówki do jego utrzymywania i pokojowego zakończenia incydentu.  

Można też stopniowo wprowadzać do kontaktu ze sprawcą negocjatora,  
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tak by po zawiązaniu się dobrych relacji, mógł przejąć prowadzenie rozmów. 

W takich wypadkach brak jest rozwiązań kategorycznych, a ostateczna  

decyzja dotycząca pozostawienia czy zmiany prowadzącego  

negocjacje będzie podejmowana przez dowódcę działań policyjnych. 

Drugim rodzajem nawiązania kontaktu może być zainicjowanie 

rozmowy przez negocjatora nr 1. W zależności od charakteru zdarzenia  

i poziomu zagrożenia dla funkcjonariusza przyjmuje się odpowiednią jego 

formę (na przykład telefon, megafon, rozmowa bezpośrednia). Ważne jest,  

by mieć pewność, że komunikaty nadawane przez negocjatorów są słyszane 

przez sprawcę. Docieranie sygnałów jest bowiem warunkiem koniecznym  

do zawiązania relacji pomiędzy podmiotami negocjacji. W czasie prowadzenia 

rozmów formy komunikacyjne mogą być zmieniane, w zależności od 

zmieniających się warunków zdarzenia i czynników kształtujących środowisko 

bezpieczeństwa. Jeśli chodzi o treści pierwszych komunikatów kierowanych do 

sprawcy, to brak jest określonego schematu czy ułożonej uniwersalnej 

sentencji. Do elementów, które powinny znaleźć się w takiej wypowiedzi 

otwierającej zaliczyć można: 

 przywitanie i przedstawienie się; 

 pytania otwierające; 

 zapewnienia; 

 wyrażanie troski i empatii, 

 podkreślanie roli i znaczenia losu osoby sprawcy. 

Przykładem może być zestawienie następujących zdań: Witam, jestem 

Jan Kowalski.  Przybyłem tutaj by Panu/Pani pomóc, przekazano mi pewne 

informacje na temat zdarzenia, ale chciałbym od Pana/Pani dowiedzieć się,  

co się stało. Może mi Pan/Pani powiedzieć, co się stało? Z kim rozmawiam? Mam 

nadzieję, że uda nam się wspólnie rozwiązać tę sytuację205. 

Takie pierwsze komunikaty mogą być przekazywane w różnych formach 

(pisanych, mówionych, wysyłanych drogą elektroniczną). Ich zadaniem jest 

nawiązanie kontaktu. W związku z tym powinny mieć charakter mocno 

indywidualny, wyrażający szacunek  i zachęcający do podjęcia jakichkolwiek 

rozmów.  

Może się również zdarzyć sytuacja, że sprawca nie odpowiada na 

komunikaty negocjatora. Przyczyn może być wiele: 

 nie słyszy lub nie rozumie negocjatora; 

 ma problemy psychiczne lub fizyczne (na przykład zaprzeczanie 

rzeczywistości, wpływ narkotyków, choroba, zranienie lub 

upośledzenie fizyczne); 

                                                           
205 Zob. M. Tokarz, dz. cyt., s. 419. 



Jarosław Stelmach 

Strona 195 z 289 
 

 unika wykrycia, aresztowania, uwięzienia; 

 może mieć skłonności samobójcze; 

 mógł uciec z miejsca incydentu; 

 nie żyje; 

 mógł nigdy nie być w miejscu incydentu; 

 może spać206. 

W takich sytuacjach negocjator prowadzi monolog, w którym nie stosuje 

gróźb i zapewnia o swojej trosce o bezpieczeństwo podmiotu. Monolog nie 

powinien polegać na zwykłym powtarzaniu próśb o nawiązanie kontaktu. 

Negocjator powinien raczej skupić się na odgadywaniu emocji podmiotu  

i określać je (na przykład: Wiem, że jest Pan przerażony, ale jesteśmy tu po to, 

aby pomóc) oraz zaproponować różnego rodzaju reakcje (odpowiedzi).  

To, że podmiot nie odpowiada, nie znaczy, że nie słyszy207. 

Prowadzenie rozmowy ze sprawcą sytuacji kryzysowej nie jest 

procesem jednoetapowym. W większości przypadków zawiązanie się kryzysu 

charakteryzuje się wysokimi emocjami po stronie podmiotu. Wraz z upływem 

czasu ten poziom zaburzenia racjonalności w postepowaniu sprawcy będzie się 

zmieniał, a zadaniem negocjatora jest doprowadzenie do stanu,  

w którym będzie on na poziomie normalnego funkcjonowania. Wówczas 

będzie możliwe rozmawianie na temat sposobów zakończenia incydentu. 

   

                                                           
206 M. Dziemidok, Konstruowanie strategii negocjacji policyjnych w sytuacjach kryzysowych, praca 
licencjacka, WSPol., Szczytno 2014, s. 57. 
207 Tamże, s. 57. 
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Rys. 11. Relacje emocji i racjonalnego myślenia u sprawcy sytuacji kryzysowej. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: materiałów szkoleniowych z zasobów 

autora. 

Czas jest czynnikiem najmocniej oddziałującym na przebieg i rozwój 

każdej sytuacji kryzysowej. Potrzeba zabezpieczenia czasu dla rozwiązania 

kryzysu jest jednym z podstawowych aspektów, które gwarantują sukces  

w negocjacjach i sprzyjają zakończeniu incydentu bez użycia siły. Czas może 

być postrzegany jako element wpływający na zachowania wszystkich 

podmiotów będących na miejscu zdarzenia. W zależności od charakteru 

sytuacji, trwający zbyt długo kryzys może też wpływać negatywnie na 

skuteczność podejmowanych działań policyjnych. W zależności od 

rozpatrywanego podmiotu czas pełni następującą rolę: 

 z perspektywy policyjnej: 

o pozwala na zebranie informacji; 

o pozwala na zaplanowanie działań i wypracowanie decyzji 

dowódcy; 

o pozwala na zgromadzenie niezbędnych sił i środków; 

o zwiększa zmęczenie i wyczerpanie funkcjonariuszy; 

o powoduje konieczność wprowadzenia systemu zmianowego 

działań; 

o zwiększa możliwość obecności mediów na miejscu zdarzenia; 

o zwiększa zaangażowanie i koszty ponoszone w czasie działań 

policyjnych; 

 z perspektywy sprawcy: 

o powoduje wzrost racjonalnego myślenia sprawcy; 

o wzbudza potrzeby podstawowe podmiotu (jedzenie, picie, sen); 

o redukuje oczekiwania; 

o zmniejsza zdolność koncentracji; 

o powoduje zmianę identyfikacji zakładników – stają się bardziej 

osobowi i trudniej im wyrządzić krzywdę; 

 z perspektywy zakładników: 

o wzbudza potrzeby podstawowe podmiotu (jedzenie, picie, sen); 

o zmniejsza niepokój i inne emocje; 

o powoduje wyczerpanie i nudę; 

o zwiększa okazję do powstania syndromu sztokholmskiego. 

W zależności od kierunku prowadzenia rozmów należy każdorazowo 

mieć świadomość upływającego czasu i konsekwencji, jakie wiążą się z jego 

upływem. Dlatego też ważne jest, by identyfikować za każdym razem 

priorytety w graniu czasem podczas prowadzenia rozmów. W niektórych 
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okolicznościach policjantom może zależeć na szybkim zakończeniu incydentu, 

ponieważ jego przedłużanie w czasie może powodować dodatkowe trudności 

lub uniemożliwiać zakończenie incydentu w sposób pokojowy (na przykład  

w przypadku realnego ryzyka wybuchu o określonym czasie lub w przypadku 

znajdowania się wśród zakładników osoby, której należy dostarczyć leki pod 

groźbą utraty życia). 

W teorii negocjacji policyjnych wykształciło się kilka modeli typowych 

zachowań podmiotu oraz możliwych reakcji negocjatora. M. Tokarz wskazuje 

na występowanie trzech podstawowych faz, w których rozwija się sytuacja 

kryzysowa o charakterze zakładniczym208.  

Są to kolejno: 

 faza odmowy – występująca w początkowym okresie incydentu. 

Wtedy sprawca znajduje się pod wpływem silnego stresu, myśli 

głównie o swoich celach, kierując się przy tym emocjami, nie 

przyjmuje żadnych komunikatów płynących do niego ze świata 

zewnętrznego. Wypowiada raczej jedynie żądania w formie 

rozkazów czy poleceń. Brak jest możliwości prowadzenia dialogu lub 

tym bardziej dyskusji, nie dopuszcza do wypowiedzi negocjatorów, 

nie przejawia nawet chęci do nawiązania kontaktu; 

 faza konfrontacji – następuje zmiana zachowania sprawcy, 

polegająca na wyrażaniu przez niego komunikatów w sposób 

bardziej energiczny, próbując tym samym wdrożyć swoje własne 

koncepcje rozwiązania sytuacji kryzysowej. Działa jednak nadal pod 

wpływem silnych emocji i stresu, które nie pozwalają mu na 

racjonalne widzenie rzeczywistości i rzetelną ocenę własnej sytuacji. 

Podejmuje zatem ostrą walkę pozycyjną i przejawia nadal wyraźną 

wrogość do negocjatora. Zdarza się, że w tej fazie będzie podejmował 

rozmowy i nawet dyskusję z negocjatorem, jednak będą one wciąż 

nacechowane agresją i determinacją do realizacji swoich celów. Jest 

skoncentrowany na realizacji swojego planu, jednak zaczyna 

przejawiać symptomy realnego postrzegania rzeczywistości. Zaczyna 

tez wyrażać potrzeby elementarne i związane z normalnym 

funkcjonowaniem (żądania jedzenia, papierosów napojów  

czy jedzenia); 

 faza kooperacji – ostatnia faza rozmowy. Widać tutaj wyraźny 

spadek emocji. Rozpoczyna się etap racjonalnego myślenia  

i postrzegania rzeczywistości w kategorii zysków i strat. Spadek 

                                                           
208 Model ten może również dotyczyć wszelkich sytuacji związanych z zabarykadowaniem  
z jednoczesnym zagrożeniem dla życia i zdrowia innych osób. 
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emocji powoduje zwiększenie obaw i strachu przed konsekwencjami 

podjętych działań. Rośnie też poczucie słabości własnej pozycji  

w obliczu zgromadzonych sił i środków policyjnych. Zaczyna sobie 

zdawać sprawę z pewnych ograniczeń, w których funkcjonuje Policja, 

jeśli chodzi o możliwość spełnienia jego żądań. Może w tej fazie 

zaistnieć również element sympatii do negocjatora, który może 

okazać się silnym łącznikiem pomiędzy sprawcą  

a negocjatorem. Widoczna staje się wola współpracy, która może 

zaowocować zakończeniem sytuacji kryzysowej. 

Zdarza się, że podczas negocjacji następuje cofnięcie się do 

poprzedniego poziomu rozmowy, a wynikać to może z emocjonalnego 

charakteru całości sytuacji kryzysowej, w której funkcjonujący podmiot może 

zachowywać się dynamicznie i nieprzewidywalnie. Może poczuć się zagrożony 

czy osaczony i zdecydować się na wycofanie, pomimo osiągnięcia już na 

przykład poziomu kooperacji209. 

Badania na temat działania sprawców sytuacji kryzysowych związanych 

z braniem zakładników (o charakterze politycznym, kryminalnym czy 

rodzinnym) wskazują na występowanie u nich trzech podstawowych  

i niezależnych motywów postępowania. Są one dominujące podczas całego 

kontaktu i ze względu na ich odmienny charakter możliwe jest ich 

zidentyfikowanie i dopasowanie technik rozmowy do odpowiedniego celu 

reprezentowanego przez sprawcę.  

Do nich należą: 

 cel instrumentalny – polegający na maksymalizacji korzyści  

i minimalizacji wymiernych strat. Ten motyw występuje najczęściej  

u sprawców chcących poprzez swoje działania wymusić określone 

korzyści materialne. Poza takim rodzajem motywacji może się ona 

przejawiać w postaci chęci zapewnienia sobie bezpieczeństwa, 

zapewnienia o bezkarności lub spełnienia innych niż materialne 

żądań (na przykład żądanie zwolnienia osadzonych w zakładach 

karnych). Sprawca tego typu kieruje się chęcią ugrania  

z negocjatorem i policją określonych korzyści. Negocjacje w takim 

wypadku będę zogniskowane na spełnianiu oczekiwań i żądań 

sprawcy; 

 cel interakcyjny – realizowany jest poprzez manipulowanie 

wzajemnymi zależnościami pomiędzy sprawcą a negocjatorem. 

Sprawca kierujący się takim motywem najczęściej jest silnie 

pobudzony i emocje kieruje w stronę negocjatora i policji. Jego cel to 

                                                           
209 M. Tokarz, dz. cyt., s. 415-416. 
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wygrać cokolwiek, tak aby mieć poczucie wyższości nad rozmówcą. 

W trakcie kontaktu z takim sprawcą będą występowały obelgi, 

przekleństwa, poniżanie rozmówcy. Negocjacje z takim podmiotem 

powinny być skupione na zdobyciu jego szacunku, zaufania, może 

nawet sympatii. Dopiero wtedy sprawca może zgodzić się na 

racjonalne decyzje i rozmowy o zakończeniu incydentu; 

 cel tożsamościowy – przejawia się w dążeniu podmiotu do 

zachowania twarzy oraz rozumianego przez niego mocno 

subiektywnie honoru i godności. Taki motyw jest charakterystyczny 

dla silnych osobowości, z wysokim poziomem zapotrzebowania na 

akceptację i podziw. Są to osoby kierujące głównie żądania, pragnące 

podporządkować sobie negocjatora i sprawić, by wykonywał 

bezwarunkowo jego polecenia. Celem negocjacji w takich wypadkach 

będzie sprawienie wrażenia, że negocjator jest partnerem równie 

silnym i godnym zaufania. Dopiero wtedy sprawca będzie mógł 

podjąć dialog na temat możliwych rozwiązań sytuacji kryzysowej. 

Motywy powyższe mogą się przejawiać w różny sposób na różnych 

poziomach negocjacji. Co więcej istnieje możliwość zmiany celu działania  

u tego samego sprawcy w zależności od fazy podejmowanych rozmów. Zależy 

to od stanu emocjonalnego podmiotu oraz od sposobu prowadzenia z nim 

rozmowy. Poniżej jest zaprezentowany typowy model przebiegu negocjacji  

z uwzględnieniem faz prowadzonych rozmów oraz celów działania sprawców: 
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Rys. 12. Model przebiegu negocjacji ze sprawcą sytuacji kryzysowej z udziałem 
zakładników. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie M. Tokarz, Argumentacja, perswazja, 
manipulacja, Gdańsk 2006, s. 416. 

Jak widać na zamieszczonej rycinie typowy przebieg rozmowy  

ze sprawcą sytuacji kryzysowej przebiega przez kilka poziomów. W zależności 

od motywu sprawcy, jego zachowania będą różne na różnych poziomach,  

co będzie powodowało konieczność dostosowania formy prowadzonej 

rozmowy przez negocjatora. W zależności od poziomu i celu, którym kieruje się 

podmiot, negocjacje mogą mieć poniżej wymienione stałe cechy, które mogą 

wskazywać na znajdowanie się w określonej fazie prowadzonych rozmów: 
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Tab. 7. Treści negocjacji w zależności od poziomu i motywu sprawcy. 

 Cel instrumentalny Cel interakcyjny Cel tożsamościowy 
Rozwiązanie kryzysu 

Poziom 
kooperacji 

Rozmowa przybiera 
postać negocjacji  

o konkretne rzeczy, 
przybierając postać 

wymiany ofert 
pomiędzy 

negocjatorem  
a sprawcą. Wyrażana w 

chęci kompromisu  
i dogadania się na 
akceptowalnych 

warunkach. 

Wyrażanie sympatii  
i akceptacji 
negocjatora. 

Wyrażanie obietnic, 
zachęty, żartowanie 

wspólnie  
z negocjatorem. 
Typowy dobry 

kontakt i relacja 
pomiędzy sprawcą  

a negocjatorem. 

Całkowita akceptacja 
negocjatora. 
Wyrażanie 

pozytywnych opinii  
i komplementów na 

jego temat. 
Podkreślanie 

wspólnoty i trudnej 
sytuacji w której się 

oboje znaleźli. 

Poziom 
konfrontacji 

Żądania przesadzone,  
z równoczesnym 

upieraniem się przy 
swoich racjach  

i przeświadczeniu 
 o możliwości ich 
spełniania przez 

policję. Odrzucanie 
ofert negocjatora, 
posługiwanie się 

ultimatum i 
wyznaczanie terminów 

popartych groźbami. 
(Za chwilę zastrzelę 
zakładnika jak nie 

dostanę kasy. Będziesz 
miał krew na rękach). 

Wiele 
usprawiedliwień i 

tłumaczeń swojego 
postepowania, 

przekleństwa i agresja 
pod adresem 

negocjatora. (Co za 
mięczaka tu przysłali). 

Podnoszenie własnej 
wartości kosztem innej 
osoby – negocjatora na 

przykład. Wyrażanie 
pochlebnych  

i pochwalnych opinii  
o sobie. Podkreślanie 
swojej nieomylności  
i profesjonalizmu. (Ja 
nigdy nie kłamię, a ty 

mnie ciągle 
okłamujesz.) 

Poziom 
odmowy 

Wyrażana niechęć do 
działania, odmowa 

podejmowania 
jakichkolwiek 

zobowiązań oraz ich 
przestrzegania. (Spadaj 

człowieku, Ja nic nie 
muszę, i tak wszystko 

dostanę). 

Przerywanie 
negocjatorowi, 

okazywanie niechęci 
do osoby negocjatora i 

prowadzenia 
jakiejkolwiek 

rozmowy. Kontakt 
często urywany i 

zdominowany przez 
sprawcę. 

Nieustanne 
zaprzeczenia, 

oskarżenia  
i prowokacje. 

Podnoszenie swojej 
wartości i możliwości 

działania. Przykładowe 
wypowiedzi podmiotu: 
No i co mi teraz zrobisz 

dupku? I tak zrobicie 
tak jak chcę. 

Zawiązanie kryzysu 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Tokarz, Argumentacja Perswazja 

Manipulacja,  s. 417. 
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Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania przebiegu negocjacji 

zaleca się negocjatorom podczas prowadzenia rozmów stosowanie 

następujących technik: 

 nieustanne prowadzenie monitorowania zachowania sprawcy pod 

względem identyfikacji fazy rozmów i motywu sprawcy; 

 możliwość zmiany motywu u podmiotu, by doprowadzić do przejścia 

na wyższy poziom prowadzenia rozmów; 

 unikanie jednoczesnej zmiany poziomu i motywu; 

 stosowanie komunikatów o niskiej intensywności negatywnej; 

 stosowanie słów wyrażających entuzjazm, radość, optymizm, zachętę  

i wdzięczność210. 

Dwaj badacze procesu negocjacji, Soskis i Van Zandt proponują z kolei 

koncepcję identyfikacji poziomu i kierunku prowadzonych rozmów po 

określeniu poniżej wymienionych symptomów. Wówczas można mieć 

pewność, że rozmowy są prowadzone w dobrym stylu i dają gwarancję na 

zakończenie kryzysu w pokojowy sposób.  

Do najważniejszych z nich należą kolejno: 

 w komunikatach płynących od porywacza jest coraz mniej 

agresywnych treści; 

 kontakty z negocjatorem są coraz częstsze; 

 sprawca wyraża się ciszej, spokojniej niższym głosem; 

 zaczyna rozmawiać o sprawach osobistych; 

 zwalnia zakładników; 

 pozwala bezkarnie na upływanie wyznaczonych terminów przez 

niego (terminów zero); 

 od początku rozmów nikt nie został zabity i ranny; 

 zmniejsza się liczba gróźb wypowiadanych przez porywacza  

w trakcie negocjacji211.  

Identyfikację powyższych symptomów można wykorzystać w trakcie 

rozważania decyzji o zakończeniu negocjacji i przejściu do opcji szturmu. 

Dowódca działań wówczas ma możliwość oceny, czy podjęte rozmowy dają 

szansę na zakończenie incydentu bez użycia siły. Jeśli większość  

z wymienionych powyżej cech przebiegu kontaktu jest spełniona, jest duża 

szansa, że podjęte i kontynuowane negocjacje, pomimo przedłużającego się 

czasu, zakończą się sukcesem. Świadomy dowódca działań w takiej sytuacji nie 

podejmie decyzji o szturmie i da możliwość negocjatorom doprowadzenia do 

rozwiązania incydentu w sposób zapewniający najmniejsze straty. 

                                                           
210 Tamże, s. 417. 
211 D. Soskis, C. Van Zandt, Hostage negotiation, 1986, [za:] Tamże, s. 417. 
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Najbardziej uniwersalnym i jednocześnie akceptowanym przez 

negocjatorów modelem przebiegu negocjacji kryzysowych jest koncepcja 

schodów behawioralnych w negocjacjach (Behavioral Change Stairway Model 

(BCSM). Wypracowany przez FBI schemat prowadzenia rozmowy ze sprawcą 

kryzysu jest zbudowany z kolejnych „schodów”, które negocjator musi przejść 

wraz ze sprawcą sytuacji kryzysowej, by znaleźć się w miejscu, w którym 

możliwe jest pokojowe zakończenie incydentu. Bez względu na charakter 

incydentu w większości zdarzeń można wyróżnić 5 podstawowych etapów 

(schodów) powyższego modelu. Zaprezentowana poniżej rycina przedstawia 

te kolejno następujące po sobie fazy prowadzenia rozmowy. 
 

  

Rys. 13. Schody behawioralne w negocjacjach. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: G. M. Vecchia,*, V. B. Van Hasseltb, S. J. 

Romano, Crisis (hostage) negotiation: current strategies and issues in high-risk 
conflict resolution, [w:] Aggression and Violent Behavior 10 (2005), s. 542. 

Powyżej wskazany model jest na tyle uniwersalny, że ma zastosowanie  

w większości sytuacji kryzysowych. Ważne jest również, że znajdowanie się na 

którymś, wybranym poziomie rozmowy, nie gwarantuje pozostania tam lub 

przejścia do poziomu wyższego. Jedynie czujne i zaangażowane prowadzenie 

rozmowy ze sprawcą może w konsekwencji doprowadzić do zmiany  

i przesunięcia się na wyższy etap. W każdym czasie, w wyniku popełnionego 

błędu w negocjacjach lub w czasie innych działań policyjnych, można wrócić do 

poziomu poprzedniego lub nawet znaleźć się na poziomie początkowym  

i ponownie zawiązywać kontakt ze sprawcą. Tak więc duże znaczenie ma 
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przywiązywanie uwagi i zaangażowanie na każdym etapie rozmowy,  

ze świadomością, że dobry kontakt ze sprawcą nie jest jeszcze zakończeniem 

prowadzonych negocjacji. Kontakt w każdym z wymienionych etapów 

powinien charakteryzować się innymi technikami komunikacji  

i dialogu. Do najważniejszych cech poszczególnych poziomów rozmowy 

należą: 

 

Rys. 14. Etap pierwszy - aktywne słuchanie. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: G. M. Vecchia,*, V. B. Van Hasseltb, S. J. 

Romano, Crisis (hostage) negotiation: current strategies and issues in high-risk 
conflict resolution, [w:] Aggression and Violent Behavior 10 (2005), s. 542. 

 

 aktywne słuchanie – filozofia tego etapu jest oparta na założeniu,  

że każdy człowiek, szczególnie w kryzysie i w stanie silnego 

pobudzenia emocjonalnego, potrzebuje być słuchany i rozumiany.  

W związku z powyższym najkorzystniejszą metodą na nawiązanie 

kontaktu i zagwarantowanie jego utrzymania jest słuchanie  

i nieprzerywanie nadającemu komunikaty podmiotowi. Jest to 

bardzo ważna wskazówka, która ma zastosowanie nie tylko podczas 

pierwszego etapu. Osoba w kryzysie chce być słyszana i rozumiana. 

W związku z tym jakiekolwiek przerywanie wypowiedzi podmiotu 

jest niedopuszczalne – szczególnie na wstępnym etapie rozmowy.  

Do priorytetów tego etapu należy jeszcze zapamiętywanie 

(zapisywanie) wszelkiego rodzaju informacji przekazywanych przez 

sprawcę. Jest to szczególnie trudne zadanie, bowiem na początku 

sprawca, funkcjonujący pod wpływem silnych emocji, może 
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wypowiadać wiele słów i przekazywać różnorodne komunikaty. 

Jednak nie może się zdarzyć sytuacja, że jakiekolwiek informacje 

przesłane od podmiotu zostaną przez zespół negocjacyjny 

zbagatelizowane lub zapomniane. Stąd też konieczność prowadzenia 

przez negocjatorów tablic sytuacyjnych, na których powinny 

znajdować się kolejne przekazywane wiadomości. W czasie kontaktu 

na tym etapie należy posługiwać się technikami sprawiającymi, że 

sprawca będzie miał silne wrażenie, że jest słyszany i to z jak 

największym zainteresowaniem ze strony negocjatora. Do takich 

technik należą między innymi: 

o etykietowanie emocjonalne – przyjrzenie się emocjom, jakie się 

słyszy lub czuje i odtworzenie ich, narysowanie emocji słowami; 

o parafrazowanie – odtworzenie znaczenia wypowiedzi  

i przyjrzenie się słowom rozmówcy i odtworzenie ich  używając 

własnych, innych słów; 

o echo/odzwierciedlenie – kiedy rozmówca przerwie, wzięcie kilku 

ostatnich słów lub sedno wypowiedzi i powtórzenie ich, unikając 

przekleństw i agresji, którymi może posługiwać się sprawca; 

o cisza lub znacząca pauza – wykorzystywanie ciszy i stosowanie 

pauzy dla podkreślenia znaczenia niektórych fragmentów 

wypowiedzi, szanowanie ciszy, którą proponuje sprawca – może 

potrzebuje milczeć w obecności negocjatora; 

o podsumowanie – ujęcie tego, co powiedział rozmówca – dłuższe 

niż parafraza i dające pewność właściwego zrozumienia 

wypowiadanego komunikatu; 

o minimalna zachęta (uwaga) – kiedy rozmówca mówi, wyrażenie 

werbalnie i niewerbalnie chęci usłyszenia kolejnych 

komunikatów (potakiwanie, kiwanie głową, odpowiednia 

mimika twarzy itp.); 

o komunikaty typu „ja” – pozwalają poinformować rozmówcę  

o uczuciach, jakie wywołują jego słowa, odniesienie się 

personalnie do komunikatów wypowiadanych przez podmiot; 

o zastosowanie pytań otwartych – pozwalają na utrzymanie 

dialogu i sprawiają wrażenie zaciekawienia i zainteresowania ze 

strony negocjatora, w odróżnieniu od pytań zamkniętych, które 

sprawiają wrażenie przesłuchania – tego typu pytań należy 

unikać. 

Etap aktywnego słuchania powinien być podporządkowany 

następującym zasadom: 
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o szacunku do sprawcy (nieprzerywanie, odnoszenie się do 

sprawcy w formie jak najbardziej grzecznej i stonowanej, 

szanowanie potrzeby zachowania spokoju bądź wykrzyczenia 

się, stosowanie zestawu trzech słów: proszę, dziękuję, 

przepraszam); 

o zachęty do prowadzenia rozmowy (poprzez zadawanie pytań 

otwartych, dopytywanie o szczegóły związane z przekazywanymi 

informacjami); 

o inicjatywy (przejawiającej się w szukaniu możliwości nawiązania 

kontaktu, pomimo braku odpowiedzi lub przerywania rozmowy 

po kilku sekundach); 

o cierpliwości (podczas słuchania wypowiedzi sprawcy, które 

mogą być pozbawione sensu, nacechowane obraźliwymi słowami 

kierowanymi w stronę negocjatora lub wręcz agresją słowną). 
 

 

Rys. 15. Etap drugi – empatia. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: G. M. Vecchia,*, V. B. Van Hasseltb, S. J. 

Romano, Crisis (hostage) negotiation: current strategies and issues in high-risk 
conflict resolution, [w:] Aggression and Violent Behavior 10 (2005), s. 542. 

 empatia – jest istotną  metodą ograniczenia agresji sprawcy wobec 

negocjatora i ewentualnych zakładników. Działania negocjatora na 

tym etapie rozmowy powinny być skoncentrowane na 

identyfikowaniu się ze światem osoby sprawcy i zrozumieniu jego 

sytuacji, potrzeb i oczekiwań. Ważne jest również wejście w obszar 
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uczuć podmiotu i skupienie się na jego uczuciach, emocjach  

i motywach. Jest to próba spojrzenia na kryzys oczami sprawcy,  

co powinno umożliwić lepsze zrozumienie jego punktu widzenia i 

tym samym dawać gwarancję spełnienia oczekiwań podmiotu bycia 

zrozumianym. Ideą tego poziomu jest, by negocjator zaczął widzieć 

rzeczywistość podobnie jak sprawca, by czuł podobnie i rozumiał 

skomplikowaną pozycję podmiotu. Warunkiem efektywnego 

kontaktu na tym etapie jest nadal wykorzystywanie technik 

aktywnego słuchania z większą koncentracją na rozmowy  

o uczuciach, emocjach i sytuacji przede wszystkim podmiotu. To on 

jest najważniejszy i jego osoba najbardziej powinna interesować 

negocjatora; 
 

 

Rys. 16. Etap trzeci – dobry kontakt. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: G. M. Vecchia,*, V. B. Van Hasseltb, S. J. 

Romano, Crisis (hostage) negotiation: current strategies and issues in high-risk 
conflict resolution, [w:] Aggression and Violent Behavior 10 (2005), s. 542. 

 dobry kontakt – rozmowa na poprzednich poziomach powinna 

doprowadzić do sytuacji, w której podmiot zaczyna wierzyć w dobre 

intencje negocjatora (jeszcze w ograniczonym zakresie). Emocje 

powinny być ustabilizowane i sprawca może zacząć swobodnie 

rozmawiać z negocjatorem. Rozmowa na tym etapie powinna być 

pełna inspiracji do prowadzenia dalszego kontaktu, podejmowania 

nowych tematów, wzbudzenia w ten sposób u drugiej osoby 
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pragnienia otwarcia się i wygadania. Takie znalezienie wspólnego 

tematu do rozmowy powinno stanowić dobrą podstawę do 

budowania zaufania i więzi emocjonalnej pomiędzy sprawcą  

a negocjatorem. Może to być dialog całkowicie odbiegający od 

sytuacji kryzysowej, jednak czas poświęcony na kontakt ze sprawcą 

powinien zaprocentować w kolejnych fazach prowadzenia rozmowy. 

W czasie rozmowy można stosować technikę samoujawniania – czyli 

opowiadania o swoich osobistych odczuciach, emocjach czy 

doświadczeniach. Takie otwarcie na drugą osobę może zaowocować 

podobnym zachowaniem ze strony sprawcy i w konsekwencji zbliżać 

negocjatora do poznania motywu i problemów podmiotu; 
 

 

Rys. 17. Etap czwarty – wpływ. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: G. M. Vecchia,*, V. B. Van Hasseltb, S. J. 

Romano, Crisis (hostage) negotiation: current strategies and issues in high-risk 
conflict resolution, [w:] Aggression and Violent Behavior 10 (2005), s. 542. 

 wpływ – na tym etapie podmiot może już zacząć akceptować 

niektóre sugestie negocjatora. Budowane coraz lepsze relacje  

w poprzednich etapach powinny zaowocować lepszym 

zrozumieniem wzajemnych ról i ograniczeń. Czas, który mija od 

zawiązania się kryzysu, powoduje też obniżenie emocji u sprawcy  

i wzrost racjonalności myślenia. Na tym etapie możliwe jest już 

zapoczątkowanie pierwszych uzgodnień dotyczących cząstkowych 

ustępstw ze strony podmiotu; 
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Rys. 18. Etap piąty – zmiana zachowania. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: G. M. Vecchia,*, V. B. Van Hasseltb, S. J. 

Romano, Crisis (hostage) negotiation: current strategies and issues in high-risk 
conflict resolution, [w:] Aggression and Violent Behavior 10 (2005), s. 542. 

 zmiana zachowania – ten poziom rozmowy można osiągnąć dopiero 

po przejściu poprzednich etapów i zbudowaniu odpowiedniego 

podłoża pod prowadzenie dialogu na temat zakończenia incydentu. 

Proponując konkretny sposób zakończenia sytuacji kryzysowej 

należy brać pod uwagę cel, jakim kierował się sprawca, jego 

osobowość i oczekiwania dotyczące najbliższej przyszłości. 

Wypracowanie decyzji o sposobie zakończenia incydentu powinno 

przebiegać bez pośpiechu. Jest to ostatnia faza prowadzenia 

rozmowy, ale również i tutaj można, popełniając błąd, cofnąć się 

nawet na pierwszy poziom nawiązywania kontaktu. Ważne jest w 

tym miejscu odpowiednie argumentowanie proponowanych 

rozwiązań, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa  

i przyszłości podmiotu. Do samego końca powinien on mieć 

przeświadczenie, że jest najważniejszy dla negocjatora  

i zakończenie kryzysu, które zostało wypracowane, jest 

rozwiązaniem dla niego najlepszym212. 

                                                           
212 G. M. Vecchia, V. B. Van Hasseltb, S. J. Romano, Crisis (hostage) negotiation: current strategies and 
issues in high-risk conflict resolution,  Aggression and Violent Behavior 10 (2005) 533–551, s. 541-545. 
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Dynamika przebiegu kolejnych etapów powyższego modelu rozmowy 

negocjatora ze sprawcą sytuacji kryzysowej za każdym razem będzie inna. 

Zależeć będzie przede wszystkim od rodzaju sytuacji kryzysowej 

(manifestowana próba samobójcza, sytuacja zakładnicza czy 

zabarykadowanie) oraz od profilu podmiotu zdarzenia (uzależnionego od jego 

motywu i cech osobowościowych). Te dwa czynniki są z reguły decydujące  

o kształcie kontaktu, który nawiązuje negocjator. Za każdym razem należy 

pamiętać jednak o kolejności powyższych etapów i o tym,  

że w negocjacjach kryzysowych nie ma „drogi na skróty”. Praca ze sprawcą jest 

żmudna i wymaga cierpliwości oraz zrozumienia mechanizmów kierujących 

zachowaniem podmiotu. Gdy zespół negocjacyjny będzie świadomie 

realizował koncepcję rozmowy i prowadził dialog osadzając go na wytycznych 

przedstawionych w modelu schodów behawioralnych, wtedy ma szansę 

zrealizować cel negocjacji kryzysowych, którym zawsze jest rozwiązanie 

kryzysu bez użycia siły. 

Zakończenie negocjacji jest ostatnim elementem kontaktu negocjatora 

ze sprawcą zdarzenia. Po doprowadzeniu do sytuacji, w której sprawca 

zdecyduje się na współdziałanie i zgodzi się na zakończenie kryzysu, 

negocjator powinien wypracować ze sprawcą szczegółowy plan zamknięcia 

zdarzenia. Biorąc pod uwagę, że na miejscu zdarzenia są siły policyjne,  

a sytuacja miała wymiar zakłócenia bezpieczeństwa i porządku publicznego, 

ważne jest, by w rozmowie ze sprawcą zostały ustalone warunki jego 

dobrowolnego wyjścia z miejsca, w którym przebywał i przekazania go 

policjantom (podejrzenie popełnienia przestępstwa) bądź pracownikom 

służby zdrowia (manifestowana próba samobójcza). Ten plan powinien zostać 

uzgodniony z dowódcą działań, który przekazuje wskazówki na temat 

szczegółów wyjścia sprawcy z rejonu, podporządkowanym siłom policyjnym 

zabezpieczającym rozwiązanie siłowe (na przykład z dowódcą pododdziału 

antyterrorystycznego). Jest to o tyle ważne, że w sytuacji niekontrolowanego 

wyjścia sprawcy może zostać to uznane za próbę ucieczki lub ataku na siły 

policyjne i może wobec takiej osoby zostać użyta broń lub środki przymusu 

bezpośredniego. Podczas zdarzeń wysokiego ryzyka, gdy sprawca posiada 

broń, stosuje się utrzymywanie ciągłej łączności pomiędzy sprawcą, zespołem 

negocjatorów, a siłami antyterrorystycznymi, tak by minimalizować 

zagrożenie związane z opuszczeniem miejsca zdarzenia przez sprawcę. 

Przejęcie sprawcy przez Policję lub ratowników medycznych jest elementem 

kończącym kontakt negocjatora ze sprawcą sytuacji kryzysowej. 

Negocjacje mogą również zakończyć się w inny sposób. Podczas 

przedłużających się rozmów, z reguły gdy zostają one zatrzymane na jakimś 
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etapie schodów behawioralnych i z oceny zespołu wynika, że są niewielkie 

szanse na ich prowadzenie dalej (na przykład sprawca zerwał kontakt i nie 

podejmuje go pomimo wielu prób podejmowanych przez negocjatorów), 

dowódca działań może podjąć decyzję o rozwiązaniu siłowym. Podobna 

decyzja zostanie podjęta przez kierującego realizacją policyjną, gdy 

zachowanie sprawcy będzie wyraźnie zagrażało życiu lub zdrowiu i tylko 

zdecydowane oraz szybkie wejście sił policyjnych może przerwać zaistniałe 

zagrożenie. Przykładem takich zachowań skutkujących szturmem, będzie 

rozpoczęcie okaleczania lub zabijania zakładników albo zdecydowane 

zachowanie ukierunkowane na pozbawienie się życia podczas 

manifestowanych prób samobójczych. O decyzji rozwiązania siłowego 

dowódca działań może, ale nie musi, informować negocjatora. Przekazanie 

informacji o planowanym i nieuchronnym szturmie może wywołać bowiem 

podświadomą reakcję w zachowaniu negocjatora i może stać się sygnałem 

rozpoznawczym dla sprawcy. Poza tym brak informacji o szturmie pozwala 

negocjatorowi na szczere usprawiedliwienia w przypadku nieudanych, 

siłowych rozwiązań i potrzeby nawiązania kontaktu ze sprawcą po raz kolejny 

– na przykład po nieudanym wejściu pododdziału antyterrorystycznego. W 

sytuacjach zakończenia incydentu rozwiązaniem siłowym ważna jest również 

istota przekazu medialnego. Zdarza się przecież, że w takich sytuacjach 

usłyszeć można w mediach następujący komunikat: „Po wielogodzinnych 

negocjacjach, które nie przyniosły rezultatu, dowódca działań policyjnych podjął 

decyzję o szturmie…”. Jest to przekaz mocno krzywdzący, przede wszystkim dla 

samych negocjatorów i świadczy o braku zrozumienia celu ich pracy. Ich 

mozolna praca przyniosła oczywiście rezultat. Sprawca w czasie prowadzenia 

rozmów nikogo nie skrzywdził, nie zabił, a siły policyjne miały na bieżąco 

przekazywane przez negocjatorów informacje ze zdarzenia oraz czas 

poświęcony na rozmowę pozwolił na  solidne przygotowanie opcji siłowej. 

Do czynności po zakończeniu negocjacji należy przede wszystkim 

sporządzenie przez dowódcę zespołu negocjacyjnego sprawozdania  

z prowadzonych rozmów, które w formie notatki przekazuje do komórki 

komendy wojewódzkiej Policji zajmującej się negocjacjami. Elementy, które 

należy zawrzeć w powyższym dokumencie to: 

 godzina i dane osoby, która powiadomiła zespół negocjacyjny; 

 osoba dowodząca; 

 krótki opis sytuacji kryzysowej; 

 godzina rozpoczęcia i zakończenia negocjacji; 

 skład zespołu negocjacyjnego; 

 sposób prowadzenia negocjacji; 
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 skutki działań policyjnych. 

Do sprawozdania dołącza się również kartę negocjacji, która stanowi 

szczegółowy opis podejmowanych czynności przez zespół negocjatorów  

w czasie trwania kontaktu. Po zakończonych negocjacjach policjanci 

wchodzący w skład zespołu mogą liczyć, w zależności od potrzeb, na 

specjalistyczną pomoc psychologiczną i wsparcie ze strony innych 

negocjatorów, szczególnie w przypadku przeżycia zwiększonego stresu  

i emocji podczas prowadzenia niezwykle trudnych rozmów. Negocjator po 

zakończonych działaniach nie kontaktuje się w żaden sposób ze sprawcą 

sytuacji kryzysowej, pomimo manifestowania przez sprawcę takich próśb  

w trakcie prowadzonych rozmów. 

Narzędzie do rozwiązywania sytuacji kryzysowych w postaci negocjacji 

policyjnych oparte jest głównie na wiedzy, umiejętności i doświadczeniu 

funkcjonariuszy podejmujących się prowadzenia rozmów. W związku z tym 

powinni oni spełniać określone kryteria czy też wymagania, by dawać 

gwarancję najwyższej jakości wykonywania zadań i tym samym przyczyniać 

się do skutecznego rozwiązywania zaistniałych incydentów. Te czynniki lub 

inaczej cechy można podzielić na formalne, czyli te, które są wymagane 

przepisami prawa i te nieformalne, czyli ten zbiór predyspozycji, który  

ze względu na specyfikę wykonywanych zadań jest najbardziej pożądany.  

Do pierwszej grupy należą między innymi: 

 wykonywanie zadań policjanta w służbie stałej; 

 niezajmowanie stanowiska kierowniczego; 

 chęć wykonywania zadań negocjatora policyjnego; 

 akceptacja przełożonego; 

 pozytywne badania psychologiczne; 

 pozytywna opinia koordynatora szczebla wojewódzkiego; 

 ukończenie szkolenia prowadzonego przez KGP213. 

Poza formalnymi wymaganiami stawianymi przed negocjatorami 

policyjnymi jest jeszcze grupa cech czy predyspozycji, które sprzyjają lepszej 

jakości wykonywanych przez nich zadań.  

Do nich należą przede wszystkim: 

 zdolność do nawiązywania kontaktów interpersonalnych, otwartość  

i komunikatywność – proces negocjacji jest formą komunikacji  

z drugim człowiekiem, w związku z tym od negocjatora oczekuje się 

posiadania umiejętności porozumiewania się. Znajomość technik 

komunikacji oraz właściwe ich stosowanie są warunkami 

koniecznymi dla stworzenia dobrych relacji pomiędzy sprawcą  
                                                           
213 Zarządzenie nr 4 KGP. 
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a negocjatorem. Podmiot w kryzysie potrzebuje rozmówcy, czuje 

pragnienie prowadzenia dialogu, z podkreśleniem wysokiego 

zapotrzebowania na wysłuchanie. Dlatego też tak istotne jest,  

by policjant był dla niego przede wszystkim dobrym słuchaczem, 

powiernikiem jego tajemnic i problemów. Odpowiednio 

kształtowana rozmowa przez negocjatora daje gwarancje powstania 

szczególnej więzi, w tym emocjonalnej, która przyczyni się  

w konsekwencji do lepszego zrozumienia wzajemnych potrzeb  

i rozwiązania sytuacji kryzysowej; 

 

 wysoki stopień tolerancji – negocjator powinien posiadać zdolność 

akceptacji drugiej osoby pomimo różnic światopoglądowych, 

religijnych czy społecznych. Sprawcy sytuacji kryzysowych mogą być 

osobami mocno odmiennymi, ze zdecydowanymi poglądami  

i ocenami rzeczywistości całkiem innymi od prezentowanych przez 

większość społeczeństwa. Cenione przez nich wartości mogą 

znacznie różnić się od tych, którymi kieruje się negocjator.  

W związku z tym ważne jest, by policjant potrafił je zaakceptować 

i co więcej, spróbował zrozumieć. Natychmiastowe, negatywne 

nastawienie do podmiotu może utrudniać proces komunikacji  

i spowodować tworzenie się barier we wzajemnych relacjach. 

Ponadto do rozmów może dochodzić w sytuacji popełnienia przez 

sprawcę określonego czynu zabronionego przeciwko życiu  

i zdrowiu osób najbliższych (żony czy dzieci). Wówczas jeszcze 

trudniej jest funkcjonariuszowi reprezentować podejście akceptacji  

i zrozumienia. Wymaga to szczególnych umiejętności 

zdystansowania się do osoby sprawcy, z zachowaniem potrzeby jej 

wysłuchania i empatii; 

 

 doświadczenie zawodowe i życiowe – podczas negocjacji mogą być 

podejmowane różne tematy i zagadnienia. Zależą one najczęściej od 

charakteru zdarzenia i osoby sprawcy. Dotyczą obszarów typowo 

życiowych problemów takich jak rozstania z najbliższymi, chorób, 

utraty pracy, brakiem środków do życia, wejściem na drogę 

przestępczości czy problemów emocjonalnych lub psychicznych. 

Dlatego posiadanie przez negocjatora odpowiedniego doświadczenia 

życiowego może być w takich sytuacjach pomocne. Prowadzenie 

rozmowy ze sprawcą w takich sytuacjach na etapach dobrej relacji 

może polegać na wskazywaniu dróg wyjścia z kryzysu, sposobów na 
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rozwiązanie trudnej życiowej sytuacji podmiotu. Składane 

propozycje i dyskusje powinny być dojrzałe  

i wartościowe dla sprawcy. Tak by negocjator w jego oczach stał się 

osobą przede wszystkim odpowiedzialną i wiarygodną. Ponadto 

posiadanie doświadczenia w pracy policyjnej pozwoli na lepsze 

ukierunkowanie działań podmiotu na takie, które będzie stanowiło 

jak najmniejsze zagrożenie dla bezpieczeństwa wszystkich 

znajdujących się w miejscu zdarzenia (łącznie ze sprawcą); 

 

 cierpliwość – negocjacje to przede wszystkim działanie pod ogromną 

presją czasu i emocji. W związku z tym policjant podejmujący 

rozmowę ze sprawca musi mieć świadomość tego, że może ona trwać 

wiele godzin i będzie wymagała od niego pełnej koncentracji  

i cierpliwości. Jedynie spokojne i konsekwentne utrzymywanie 

kontaktu daje gwarancję na zakończenie negocjacji sukcesem.  

W sytuacjach szczególnych napięć i zdarzających się kryzysów w 

negocjacjach członkowie zespołu powinni się wzajemnie wspierać  

i podkreślać potrzebę mozolnej pracy ukierunkowanej na obniżanie 

emocji u sprawcy z wykorzystaniem czynnika czasu; 

 

 samokontrola emocjonalna – czyli równowaga psychiczna 

pozwalająca na kontrolowanie silnych emocji i stresu w sposób 

niezakłócający procesu myślowego. Negocjator powinien posiadać 

umiejętność zdystansowania się do własnych przeżyć, otaczającej 

sytuacji, choćby najbardziej ekstremalnej. Praca w sytuacjach 

kryzysowych jest związana z potrzebą radzenia sobie  

z odpowiedzialnością za ludzkie życie lub zdrowie czy presją czasu. 

Wymaga także wewnątrzsterowności, czyli niezwykle trudnej do 

opanowania umiejętności reagowania w sposób kontrolowany, 

pomimo występowania wielu silnych bodźców; 

 

 umiejętność pracy w zespole – negocjacje są pracą zespołową. 

Dlatego też brak jest możliwości na prowadzenie rozmów przez 

jednego negocjatora w całkowitej niezależności i bez poszanowania 

dla zdania i opinii innych policjantów. Wynika to przede wszystkim  

z faktu, że osoba bezpośrednio pochłonięta kontaktem ze sprawcą 

może stracić poczucie obiektywności (po zbyt głębokim wejściu  

w świat sprawcy) i niezbędna jest wówczas pomoc zespołu. Każdy 

kontakt i obrany kierunek rozmowy powinien być wynikiem 
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wspólnej decyzji, a członkowie zespołu na każdym etapie kontaktu  

i bez względu na panujące warunki są zobowiązani do pomagania 

sobie nawzajem. Brak jest w pracy negocjatorów miejsca dla 

indywidualistów mających przekonanie o swojej nieomylności  

i perfekcyjności. Podczas wykonywania zadań pod presją czasu  

i emocji należy skupić się na budowaniu dobrych relacji ze sprawcą,  

a zaufanie i dobry kontakt pomiędzy członkami zespołu 

negocjacyjnego powinny być podstawą, której nie wolno zakłócać 

żadnymi indywidualnymi potrzebami. Zgodna praca zespołowa daje 

gwarancję dobrej atmosfery w zespole i sprzyja bardziej 

efektywnemu i bezpiecznemu wykonaniu zadania; 

 

 sprawność fizyczna i umysłowa – prowadzenie negocjacji to proces, 

który trwać może wiele godzin, w warunkach uciążliwych dla 

normalnego funkcjonowania. Dlatego też negocjatorzy powinni być 

policjantami szczególnie sprawnymi fizycznie. Konieczność 

prowadzenia rozmów na mostach, dachach czy wiaduktach wymaga 

od nich umiejętności często specjalistycznych. Poza tym przebywanie 

w miejscach otwartych, w trudnych warunkach atmosferycznych 

potrafi być również niezmiernie wymagające. Do tego dodać należy  

konieczność ciągłego wysiłku umysłowego i koncentracji na 

prowadzonej rozmowie w obliczu permanentnego zagrożenia dla 

życia i zdrowia, często kilku osób. Powyższe czynniki sprawiają,  

że negocjator powinien być osobą niezwykle odporną na trudy pracy 

w ekstremalnych warunkach, z zachowaniem trzeźwości umysłu  

i umiejętności wykonywania zadań pod presją czasu  

i emocji214. 

Powyższy katalog cech i predyspozycji nie jest zamknięty. Jest wiele 

wartości, które są przydatne i wręcz niezbędne w procesie prowadzenia 

negocjacji. Jest to też kolejny argument dla idei, by negocjacji ze sprawcą 

sytuacji kryzysowej nie prowadziła jedna osoba. Nikt bowiem nie jest  

w stanie posiadać wszystkich pożądanych dla negocjatora policyjnego cech. 

Praca zespołowa daje jednak możliwość zgromadzenia w jednym miejscu osób 

posiadających różne predyspozycje, których połączenie może stanowić 

kapitalną wartość dla jakości prowadzonych negocjacji policyjnych. 

Powyżej przedstawione treści związane z technikami, koncepcjami  

i fazami prowadzenia rozmów korespondują z utrwalonymi w środowisku 

                                                           
214 Koncepcja katalogu opracowana na podstawie doświadczeń autora i na podstawie materiałów ze 
szkoleń dla negocjatorów policyjnych. 
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negocjatorów zasadami negocjacji. Są to reguły, których przestrzeganie stało 

się wyznacznikiem skutecznej pracy zespołu negocjacyjnego. Katalog tych 

zasad nie jest zamknięty i nie ma charakteru kategorycznego. W każdej sytuacji 

istnieją okoliczności zmuszające negocjatora do indywidualnego podejścia  

i elastycznego korzystania z wypracowanych rekomendacji prowadzenia 

rozmów. Do najważniejszych z nich należą między innymi zasady: 

 działania w zespole (niepodejmowanie działań w pojedynkę i na 

własną rękę); 

 zbierania maksymalnej ilości informacji przed przystąpieniem do 

negocjacji; 

 tworzenia maksymalnego bezpieczeństwa własnego; 

 „dowódcy nie negocjują, negocjatorzy nie dowodzą” (zasada 

podkreślająca podziały dowodzenia i kompetencji na miejscu 

zdarzenia kryzysowego); 

 niezwiększania wartości zakładników (podczas rozmów ze sprawcą 

nie powinno się zbytnio podkreślać wartości, jaką stanowią dla 

negocjatorów zakładnicy, ponieważ może to stanowić argument dla 

sprawcy do przedłużania rozmów i zwiększania żądań; 

 izolacji i nieprzemieszczania miejsca zdarzenia (już raz wykonana 

koncentracja sił i środków policyjnych sprzyja lepszemu 

zabezpieczeniu miejsca zdarzenia); 

 opanowywania własnych emocji (szczególnie podczas momentów 

krytycznych może zdarzyć się, że będzie dochodzić do eskalacji 

stresu, w takich wypadkach negocjator powinien zachować 

szczególny spokój i opanowanie, które należy starać się przenosić na 

osobę sprawcy); 

 niezadawania pytań wprost dotyczących żądań (szczególnie podczas 

początkowej fazy prowadzenia rozmów); 

 zasada zatwierdzania przez dowódcę operacji wszelkich ustaleń ze 

sprawcą; 

 unikania kłamstwa podczas negocjacji (kłamstwo podczas rozmowy 

ze sprawcą może zostać w łatwy sposób wykryte i wówczas są 

niewielkie szansę na odbudowanie zaufania i sprawcy sytuacji 

kryzysowej)215. 

                                                           
215 Zob. także: M. Tokarz, dz. cyt., M.McMains, W. Mullins, Crisis negotiations, LexisNexis, 2010, rozdział 
5. 
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Negocjacje policyjne są procesem komunikacji niepowtarzalnym  

i specyficznym. Ich charakter zawsze będzie dostosowany do rodzaju 

incydentu. W zależności od tego czy będzie to manifestowana próba 

samobójcza, czy sytuacja zakładnicza, inny będzie model pracy zespołu 

negocjacyjnego. Za każdym razem jednak policjanci będą w swoim działaniu 

kierowali się uniwersalnymi i ogólnymi zasadami pracy, które wynikają z 

wieloletnich doświadczeń środowiska polskich i zagranicznych negocjatorów 

policyjnych. 
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5. NEGOCJACJE POLICYJNE W WYBRANYCH SYTUACJACH 

KRYZYSOWYCH 

5.1 Próby samobójcze 

Samobójstwo jest zjawiskiem bardzo złożonym i stanowi przedmiot 

zainteresowania wielu dyscyplin naukowych. Istnieją jednak dwie dziedziny, 

które podejmują jako swój główny przedmiot zainteresowań samobójstwa  

i zachowania samobójcze. Jedna z nich to suicydologia, będąca nauką  

o samobójstwach, a druga to tanatologia, czyli nauka o śmierci zarówno 

naturalnej, jak i samobójczej216.  

Samobójstwo jest złożonym problemem, który nie ma jakiejś jednej 

przyczyny czy konkretnego powodu. Jest wynikiem złożonej interakcji 

czynników biologicznych, genetycznych, psychologicznych, społecznych, 

kulturowych i środowiskowych. Zamach na własne życie jest przede wszystkim 

następstwem osobistego dramatu jednostki oraz jej najbliższego otoczenia. 

Według prawa karnego materialnego samobójstwo nie jest 

przestępstwem (choć w historii prawa karnego było tak niegdyś traktowane  

w Europie). Wobec tego osoby usiłujące odebrać sobie życie nie mogą być 

ścigane przez Policję, jako sprawcy czynów zabronionych. Reagowanie 

funkcjonariuszy w przypadkach prób samobójczych opiera się na ogólnym 

zadaniu ustawowym formacji, którym jest ochrona życia i zdrowia ludzkiego. 

W polskim porządku prawnym karane jest natomiast doprowadzenie namową 

do czynu samobójczego lub udzielenie pomocy osobie dokonującej zamachu na 

własne życie. W przypadku udzielenia pomocy w samobójstwie osobie 

małoletniej, niepoczytalnej lub o poczytalności znacznie ograniczonej, może 

zostać takie pomocnictwo potraktowane jako zabójstwo217.  

Według Emila Durkheima, samobójstwem jest każdy przypadek śmierci, 

będący wynikiem bezpośredniego lub pośredniego, negatywnego lub 

pozytywnego działania wykonanego przez samą ofiarę, która wie, jaki będzie 

rezultat tego działania. Inna definicja zjawiska przedstawia samobójstwo jako 

świadome zachowanie jednostki, której przynajmniej jednym z bezpośrednich 

celów jest pozbawienie siebie życia218. 
                                                           
216 Z. Formella, Samobójstwo. Refleksja psychopedagogiczna, 
http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Seminare_Poszukiwania_naukowe/Seminare_Poszukiwania_
naukowe-r2004-t20/Seminare_Poszukiwania_naukowe-r2004-t20-s369-
385/Seminare_Poszukiwania_naukowe-r2004-t20-s369-385.pdf, dostępny online, [dostęp: 
24.08.2016 r.] s. 370.  
217 Zob. art. 151 Kodeksu Karnego (Kto namową lub przez udzielenie pomocy doprowadza człowieka 
do targnięcia się na własne życie,  podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5) oraz L. 
Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2000, s. 220. 
218 I. Pospieszyl, Patologie społeczne, Warszawa 2008, s. 94-95, [za:] I. Wiciak, M. Baranowska, Wybrane 
patologie społeczne, Szczytno 2011, s.51. 
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W literaturze przedmiotu funkcjonuje podział samobójstw na cztery 

podstawowe typy, uwzględniające zamiar i wynik podjętego działania.  

Do nich należą: 

 typ A – samobójstwo zamierzone (sprawstwo, inaczej też 

samobójstwo, samobójstwo dokonane) – człowiek chce umrzeć  

i osiąga zamierzony cel; 

 typ B – niezamierzone niepowodzenie (samobójstwo usiłowane) – 

czyn, bez skutku śmiertelnego, w którym osoba świadomie dokonuje 

samouszkodzenia lub zażywa jakąkolwiek substancję  

w ilości znacznie przekraczającej wszelkie zalecenia lekarskie albo 

ogólnie uznane dawki terapeutyczne; człowiek jest zdecydowany,  

by umrzeć jednak do śmierci nie dochodzi z powodów 

niezamierzonych przez sprawcę; 

 typ C – samobójstwo pomyłkowe – człowiek nie chce popełnić 

samobójstwa, ale do niego dochodzi poprzez nieuwagę lub 

przypadkowe okoliczności; 

 typ D – zamierzone niepowodzenie (samobójstwo pozorne lub 

pozorowane) – typowe zachowania związane z wołaniem  

o pomoc219.  

Negocjatorzy policyjni mogą podejmować rozmowy wobec wszystkich 

powyżej wymienionych kategorii, jednak w przypadku osób chcących popełnić 

samobójstwo i zdeterminowanych, by to uczynić, interwencje negocjatorów 

należą do rzadkości. Wynikać to może z ich przeświadczenia o tym, że gdy są 

zdecydowani na śmierć, to manifestowanie tego zamiaru i zbyt długie 

oczekiwanie na ostateczny krok w kierunku pozbawienia się życia, może 

narazić ich na konfrontację z negocjatorem, co może skutkować z kolei 

porzuceniem przez nich zamiaru. 

W ramach tych wszystkich kategorii można wydzielić zachowania, które 

kwalifikują się, ze względu na fazę ich realizacji, do zaliczenia ich do grona 

manifestowanych prób samobójczych. Najczęściej wykonawcami takich 

czynów są samobójcy typu D, którzy tak naprawdę nie chcą odebrać sobie 

życia, natomiast chcą zwrócić na siebie uwagę innych albo proszą o pomoc  

w tak dramatyczny sposób. Obejmują one zachowania o charakterze 

demonstracyjnym, manipulacyjnym oraz poważne, lecz nieskuteczne próby 

odebrania sobie życia. Nie są to natomiast zachowania o charakterze 

nałogowym kojarzone z przyjmowaniem substancji ze skutkiem szkodliwym 

lub związane z nawykowym samouszkodzeniem ciała. 

                                                           
219 Tamże, s. 53-54.  



Rozwiązywanie sytuacji kryzysowych w działaniach policyjnych 

Samobójstwa można podzielić również na bezpośrednie  

i pośrednie. Te pierwsze mają postać intencjonalnego krótkotrwałego czynu 

takiego jak na przykład skok z wysokości czy powieszenie. Samobójstwa 

pośrednie to takie, w których sprawca zaprzestaje dbać o swoje zdrowie, 

intencjonalnie wystawia siebie na działania czynników szkodliwych dla jego 

życia i zdrowia, jednak to oddziaływanie ma charakter długoterminowy.  

Specyficznym rodzajem samobójstwa jest tzw. samobójstwo przez 

wymuszenie zabicia lub inaczej samobójstwo przez policję (suicide by cop). 

Zdarzają się bowiem sytuacje, w których sprawca prowokuje swoim 

zachowaniem siły policyjne do użycia broni palnej w celu jego zabicia. 

Motywacja takiego postępowania jest różna i może być spowodowana chęcią 

zachowania prawa do odszkodowania, braku negatywnej opinii o potencjalnej 

słabości sprawcy, zwiększeniu odpowiedzialności służb za doznane krzywdy 

lub wynika z celowego działania sprawców o charakterze terrorystycznym.  

Podczas badania zjawiska samobójstwa zwraca się jeszcze uwagę na 

pojęcie samobójstwa rozszerzonego. Może ona polegać na zabiciu jednym 

czynem kilku osób. Samobójstwem rozszerzonym nazywa się również 

zabójstwa osób lub osoby, którego następstwem jest samobójstwo sprawcy.  

Do takich zdarzeń może dochodzić w przypadku sprawców, którzy uznają, że 

odbierając sobie życie, chcą również odebrać życie innym – najczęściej 

najbliższym (dzieciom czy żonie), sądząc, że będzie to najlepsze rozwiązanie 

niepozostawiania ich bez opieki sprawcy. Zamordowani w ten sposób ludzie 

nie będą cierpieli z powodu utraty osoby, która popełniła samobójstwo, nie 

będą też oceniali i ewentualnie krytykowali jej ostatecznej decyzji220.  

Próby samobójcze są kategorią sytuacji kryzysowych najczęściej 

występujących w działaniach policyjnych, w których występują elementy 

komunikacji. Ze względu na ich charakter i złożoność problemu właściwi do 

realizacji zadań policyjnych w przypadku prób samobójczych są negocjatorzy 

policyjni. Rozwiązania siłowe w takiego rodzaju wypadkach stają się 

wyjątkiem, a podejmowanie ich następuje, kiedy brak jest szans na 

zakończenie rozmów powodzeniem lub gdy dalsze prowadzenie dialogu może 

zagrażać zdrowiu czy życiu podmiotu lub innych osób (sprawca zasypia  

                                                           
220 Zdarzenie tego typu miało miejsce w październiku 2014 roku kiedy to 12-letnia Ola znalazła  
w rodzinnym mieszkaniu w Lipie (niedaleko Stalowej Woli) ciała swojego rodzeństwa i matki. 6-letni 
Wojtek, 9-letnia Magda i 38-letnia Ewa E. leżeli w kałuży krwi. Dzieci miały rany cięte szyi. Matka - rany 
klatki piersiowej. Obok nich leżał nóż. Prokuratura ustaliła, że to matka najpierw zabiła swoje dzieci, a 
potem siebie. Śledczy nie znaleźli w mieszkaniu żadnych śladów walki czy włamania. Drzwi były 
zamknięte od środka. W tym czasie mąż Ewy E. był we Francji. Mężczyzna przekonywał, że w jego 
rodzinie nie było żadnych poważnych problemów, a to co się wydarzyło było dla niego szokiem.  
Czy ojciec ze Zgorzelca popełnił samobójstwo rozszerzone? Psycholog wyjaśnia, o co w tym chodzi. 
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,20899041,czy-ojciec-z-zgorzelca-popelnil-
samobojstwo-rozszerzone.html, dostępne online, [dostęp: 24.08.2016 r.].  

http://kalendarz.cafe.pl/kalendarz/pazdziernik-2014/m
http://gazetapraca.pl/szukaj/m-stalowa+wola
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/0,114916.html?tag=Prokuratura
http://gazetapraca.pl/szukaj/m-francja
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z wyczerpania siedząc na parapecie okna). Warunkiem podejmowania 

skutecznych negocjacji z osobami w kryzysie samobójczym jest poznanie 

przyczyn i uwarunkowań samobójstwa jako zjawiska i jako sytuacji 

kryzysowej, w której znalazł się podmiot. 

Do wyjaśnienia przyczyn zachowań suicydalnych można stosować dwa 

podstawowe podejścia: psychodynamiczne Freuda oraz socjologiczne 

Durkheima. Według pierwszej koncepcji samobójstwo jest skutkiem 

wewnętrznych konfliktów, które powstają, gdy człowiek doświadcza silnego 

stresu psychicznego. Stres ten może być skutkiem regresji do bardziej 

prymitywnego stanu ego albo skutkiem tłumienia agresji wobec innych ludzi 

lub nawet całego społeczeństwa, co powoduje skierowanie agresywnych uczuć 

do wewnątrz, przeciwko sobie. W skrajnych przypadkach pragnienie 

autodestrukcji lub samoukarania się jest silniejsze niż chęć wyładowania się na 

innych221.   

Z kolei przekonanie Durkheima opiera się na studiowaniu dostępnych 

danych statystycznych, które miały według niego wyraźnie pokazywać,  

iż współczynnik samobójstw jest uzależniony od „kondycji” społeczeństwa. 

Jego zdaniem samobójstwo indywidualne jest wynikiem oddziaływania 

społeczeństwa na jednostkę, kontroli społecznej, a także wynikających stąd 

napięć, w których wyniku społeczeństwo wpływa na jednostkę poprzez system 

nakazowo-zakazowy, ograniczając jej cele i dążenia. Różnego typu relacje 

wewnątrzspołeczne spowodowały, iż Durkheim wyróżnił cztery sytuacje-typy 

prowokujące zachowania samobójcze i jego akty.  

Do nich należą: 

 samobójstwo egoistyczne – podmiot nie jest zintegrowany  

ze społeczeństwem w stopniu wystarczającym i jest zmuszony, 

najczęściej okolicznościami, zaufać jedynie własnym możliwościom. 

Durkheim przytacza statystyki, z których wynika np., że liczba 

samobójstw w krajach katolickich jest znacznie niższa niż w krajach 

protestanckich, konkludując, że katolicyzm charakteryzuje się 

większym poczuciem wspólnoty i dzieleniem się przeżyciami 

osobistymi lub religijnymi między wiernymi. Wyróżnił trzy 

podstawowe wnioski dotyczące tego typu samobójstw: 

o „samobójstwo zmienia się w stosunku odwrotnym do stopnia 

integracji ze wspólnotą religijną; 

o samobójstwo zmienia się w stosunku odwrotnym do stopnia 

integracji ze wspólnotą domową; 

                                                           
221 A. Lipczyński, dz. cyt., s. 68. 
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o samobójstwo zmienia się w stosunku odwrotnym do stopnia 

integracji ze wspólnotą polityczną”222. 

 samobójstwo altruistyczne – kiedy osoba identyfikuje się z kulturą 

lub ideałem grupy, do której przynależy. Jest ono przeciwieństwem 

samobójstwa egoistycznego i zachodzi, gdy ktoś jest nadmiernie 

zintegrowany ze społeczeństwem. Historycznym przykładem takiego 

rodzaju samobójstwa może być harakiri jako samobójstwo  

z poczucia honoru. Współcześnie natomiast tego typu zjawisko 

dostrzega się wśród wojskowych i należących do grup o charakterze 

politycznym czy religijnym. W tych środowiskach postrzeganie życia 

i śmierci może nabierać wymiaru symbolicznego; 

 samobójstwo anomiczne – kiedy sprawca znajduje się w stanie 

moralnego rozregulowania oraz braku zwyczajowych standardów 

społecznych. Taki rodzaj zachowania samobójczego występuje, gdy  

w społeczeństwie dokonuje się nagła dewaluacja dotychczasowych 

zasad, reguł, które gwarantowały stabilizację. Może to być załamanie, 

które zapoczątkowało gwałtowną zmianę w strukturach 

społecznych, które skutkuje stanem braku prawa (anomia),  

w oczekiwaniu, że narodzą się i wykrystalizują normy kształtowane 

przez nowy porządek. Taka sytuacja może zaistnieć, na poziomie 

makrospołecznym (na przykład w dobie kryzysu ekonomicznego czy 

politycznego) lub na poziomie mikrospołecznym (na przykład 

w rodzinie, kiedy umiera jeden z małżonków lub następuje rozwód 

małżeński); 

 samobójstwo fatalistyczne – ta forma samobójstwa 

wyszczególniona przez Durkheima jest właściwa w tych sytuacjach, 

w których osoba jest przeciążona przesadną regulacją na przykład 

prawną. Samobójstwo fatalistyczne więc „przeciwstawione jest 

samobójstwu anomicznemu, podobnie jak egoistyczne 

przeciwstawia się temu altruistycznemu”. W takich sytuacjach, 

podmiot całkowicie nie akceptując norm, jest w pewien sposób 

zmuszony do dostosowania się do nich. Ten rodzaj samobójstwa jest 

nazywany „fatalistycznym” dlatego, że „wrażliwie postrzega 

nieuchronność i sztywność zasad, wobec których nic nie można 

zrobić. W tego rodzaju manifestacji samobójstwa ofiara ocenia jedyną 

możliwość ucieczki z sytuacji, którą przeżywa jako niemożliwą do 

                                                           
222 E. Durkheim, Il suicidio, Torino 1969, [za:] Z. Formella, dz. cyt. 



Jarosław Stelmach 

Strona 223 z 289 
 

zniesienia. Przykładem takich okoliczności są wszelkie formy 

niewolnictwa lub osadzenia w zakładzie karnym223. 

Bez względu na przyczyny popełniania samobójstw, zjawisko to jest 

poważnym problemem dla współczesnych społeczności. Polska należy do 

grona krajów o średnim natężeniu zgonów samobójczych i jednym  

z najniższych wskaźników zgonów wśród kobiet. Mężczyźni w Polsce 

podejmują skuteczne działania samobójcze średnio 4 do 5 razy częściej niż 

kobiety224. W 2014 roku odnotowano 10207 zamachów samobójczych,  

z których 6165 zakończyło się zgonem. Z ogólnej liczby dokonanych zamachów 

samobójczych 8150 przypadków dotyczyło mężczyzn, przy czym z tej liczby 

zgonami zakończyło się 5237 zamachów. Od 1991 roku dynamika liczby 

samobójstw pozostawała na podobnym poziomie. 

Tab. 8. Liczba zamachów samobójczych zakończonych zgonem w Polsce na 

przestrzeni wybranych lat. 

ROK OGÓŁEM MĘŻCZYŹNI KOBIETY 

2014 6165 5.237 928 

2013 6.101 5.196 904 

2012 4.177 3.569 608 

2011 3.839 3.294 545 

2010 4.087 3.517 570 

2009 4.384 3.739 645 

2008 3.964 3.333 631 

2007 3.530 2.924 606 

2006 4.090 3.444 646 

2005 4.621 3.885 736 

2004 4.893 4.104 789 

2003 4.634 3.890 744 

2002 5.100 4.215 885 

2001 4.971 4.184 787 

                                                           
223 Z. Formella, dz. cyt. 373-375.  
224 I. Wiciak, M. Baranowska, dz. cyt. s. 56. 
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2000 4.947 4.090 857 

1999 4.695 3.967 728 

1998 5.502 4.591 911 

1997 5.614 4.622 992 

1996 5.334 4.392 942 

1995 5.485 4.465 1.020 

1994 5.538 4.541 997 

1993 5.569 4.519 1.050 

1992 5.453 4.426 1.027 

1991 4.159 3.388 771 

Źródło: Wybrane statystyki KGP, http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-
statystyki/samobojstwa. 

W 2014 roku do zamachów samobójczych najczęściej dochodziło: 

 w mieszkaniu – 4567; 

 w pomieszczeniach zabudowań gospodarczych – 1442; 

 w piwnicach i strychach – 969; 

 w obszarach parku i lasu - 823225. 

Tab. 9. Sposób dokonania samobójstwa w Polsce w 2014 roku. 

L.P. Sposób dokonania zamachu Ilość zgonów 

1.  powieszenie się 6582 

2.  rzucenie się z wysokości 856 

3.  inny sposób – brak danych 771 

4.  
inne samookaleczenie niż 

uszkodzenie układu krwionośnego 
652 

5.  zażycie środków nasennych 474 

6.  uszkodzenie układu krwionośnego 370 

7.  rzucenie się pod pojazd 184 

                                                           
225 Zob. Samobójstwa 2014, Wybrane statystyki Komendy Głównej Policji, 
http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/samobojstwa/110594,Samobojstwa-2014.html, 
dostępne online, [dostęp: 24.08.2016 r.]. 
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8.  utopienie się 113 

9.  zastrzelenie się 86 

10.  zatrucie gazem 67 

11.  zażycie trucizny 52 

Źródło: opracowanie własne na postawie: Samobójstwa 2014, Wybrane statystyki 
Komendy Głównej Policji, http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-

statystyki/samobojstwa/110594,Samobojstwa-2014.html. 

Przedstawione dane zawierają pewien błąd oceny, ponieważ wiele ze 

zdarzeń jest niewłaściwie kwalifikowanych jako czyny inne niż samobójstwa, 

niektóre akty samobójcze są kamuflowane przez bliskich zmarłego oraz część 

dowodów zgonów jest zacieranych ze względu na przykład na chęć uzyskania 

odszkodowania. Jednak biorąc pod uwagę otrzymane wyniki, widać wyraźnie 

przeważającą liczbę samobójstw wykonywanych przez powieszenie.  

Ta metoda jest dominująca wśród sprawców zdecydowanych na odebranie 

sobie życia. Z kolei druga w kolejności metoda polega na rzuceniu się  

z wysokości. Jest to też ten sposób, który wydaje się być najbardziej popularny 

podczas manifestowanych prób samobójczych. W takich sytuacjach policyjni 

negocjatorzy mogą podejmować rozmowy, a miejscami ich realizacji będą 

mosty, wiadukty, dachy czy okna wysokich domów mieszkalnych. 

Znamienny w popełnianiu samobójstw jest też wiek sprawców. Widać  

z prezentowanych danych, że najczęściej zamachy na własne życie popełniają 

sprawcy w wieku średnim. Dodatkowo alarmujący jest znaczny odsetek osób 

młodych, szczególnie w przedziale od 15 do 19 roku życia. Podział sprawców 

ze względu na wiek prezentuje poniższa tabela. 

Tab. 10. Podział sprawców samobójstw ze względu na wiek. 

Wiek Liczba zamachów 

9 lat i mniej 2 

10-14 71 

15-19 526 

20-24 1015 

25-29 960 

30-34 1005 

35-39 934 

40-44 864 

45-49 735 

50-54 890 
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55-59 930 

60-64 762 

65-69 443 

70-74 225 

75-79 203 

80-84 162 

85 i więcej 113 

wiek nieustalony 367 

Źródło: opracowanie własne na postawie: Samobójstwa 2014, Wybrane 
statystyki Komendy Głównej Policji, http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-

statystyki/samobojstwa/110594,Samobojstwa-2014.html. 

Tab. 11. Podział zamachów samobójczych w Polsce w 2014 r. ze względu na 
przyczyny zamachu. 

L.P. Przyczyna dokonania zamachu Ilość zgonów 

1.  nieporozumienia rodzinne 1358 

2.  choroba psychiczna 1101 

3.  zawód miłosny 814 

4.  warunki ekonomiczne 554 

5.  śmierć bliskiej osoby 200 

6.  nagła utrata źródeł utrzymania 171 

7.  popełnienie przestępstwa, wykroczenia 57 

8.  problemy szkolne 41 

9.  trwałe kalectwo 21 

10.  niepożądana ciąża 10 

Źródło: opracowanie własne na postawie: Samobójstwa 2014, Wybrane statystyki 
Komendy Głównej Policji, http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-

statystyki/samobojstwa/110594,Samobojstwa-2014.html. 

Z perspektywy prowadzenia negocjacji znaczący jest fakt istotnej liczby 

osób podejmujących zamachy samobójcze, którzy są chorzy psychicznie. Jest to 

informacja, która powinna wpływać na potrzebę posiadania przez 

negocjatorów choćby elementarnej wiedzy z zakresu zdrowia psychicznego. 

Dodatkowo oznacza to, że podczas prowadzenia rozmów z osobą chorą 

psychiczną będzie istniała konieczność uzupełnienia zespołu negocjacyjnego  

o konsultanta w postaci psychologa lub psychiatry. 
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Podejmując próbę zrozumienia położenia osoby z syndromem 

presuicydalnym (według E.Ringel'a), należy zwrócić uwagę na cechy, które są 

powszechne w większości takich przypadków.  

Do nich należą: 

 zawężenie sytuacyjne – osoba, która znajduje się w sytuacji 

przedsamobójczej nie widzi rozwiązania swojego trudnego 

położenia, nie dopuszcza innych, możliwych alternatyw rozwiązań, 

nie jest w stanie przyjrzeć się swemu położeniu z innej perspektywy, 

nie jest w stanie nic zmienić, przeżywa poczucie osamotnienia, 

osaczenia, bezradności; 

 zawężenie dynamiczne – podmiot w sytuacji presuicydalnej 

doświadcza działania sił, które pchają go do samobójstwa, jego 

nastrój, wyobrażenia, uczucia pogrążone są w pesymizmie (widzenie 

świata przez czarne okulary), zawężone są możliwości jego fantazji  

i nadwerężone siły napędowe, osoba ta przeżywa poważny lęk, boi 

się siebie, życia, innych, boi się podejmowania działania; zawężenie 

dynamiczne można porównać do sił pokonujących grawitację,  

siły te pokonują instynkt samozachowawczy człowieka, sama osoba 

w tej sytuacji nie jest w stanie tej siły przezwyciężyć; 

 zawężenie stosunków społecznych – osoba taka izoluje się od swoich 

przyjaciół, od znajomych, zmniejsza stopniowo kontakty  

z ludźmi, z czasem w jej najbliższym otoczeniu jest coraz mniej 

bliskich osób, zdarza się, że "czepia się" jednej osoby jak ostatniej 

deski ratunku. Kontakty z ludźmi jeśli są, stają się zdewaluowane. 

Relacje są powierzchowne, nie dotyczą rzeczy ważnych, osobistych. 

Ograniczają się do zdawkowego pozdrowienia i rozmowy  

o nieistotnych sprawach. Podmiot nie jest zdolny do kształtowania 

nowych, prawdziwych powiązań; 

 zawężenie świata wartości – przyszły samobójca przeżywa brak 

poczucia wartości w wybranych dziedzinach życia. Brak mu 

zainteresowań, hobby. Utraca zdolność do  ustalenia hierarchii 

ważności spraw, którymi się jeszcze zajmuje. Wartości przez niego 

wyznawane ulegają dewaluacji. Spłycają się. Nie jest w stanie bronić 

ich. Wpływa to znacząco na jego własny obraz siebie, na poczucie 

własnej wartości. Podmiot w takiej sytuacji kieruje się często 

subiektywnymi ocenami. Mogą one być różne od ogólnie przyjętych 

wartości w społeczności. Skutkuje to jeszcze większą izolacją od 

środowiska w którym żyje. Osoba taka często wchodzi w rolę 

niepełnowartościowego outsidera i dziwaka; 
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 napięcie i agresja – osoba w sytuacji przed samobójstwem przeżywa 

bardzo silne napięcie, które może prowadzić do agresji. Te wybuchy 

negatywnych emocji są kierowane początkowo na najbliższe osoby, 

następnie na siebie. Zwrot agresji przeciwko sobie wiąże się  

z następującymi warunkami: 

o w człowieku muszą powstać pokłady bardzo silnej agresji; 

o odreagowanie jej na zewnątrz musi być uniemożliwione przez 

czynniki wewnętrzne (zahamowanie tej osoby) lub czynniki 

zewnętrzne (stosunki kulturowe, normy cywilizacyjne). 

 fantazje samobójcze – osoba w stanie kryzysu samobójczego zaczyna 

fantazjować na temat swojej śmierci. Myślenie to może mieć 

charakter przekształcający cel w rzeczywistość. Celem staje się 

samobójstwo. Początkowo niewinne myśli o samobójstwie, dające 

możliwość rozładowania napięcia w ciężkiej sytuacji, nabierają 

charakteru samodzielnych bytów. Stają się natrętnym, 

obezwładniającym myśleniem. Fantazje samobójcze przechodzą 

najczęściej przez trzy etapy: 

o pierwszy to wyobrażenia bycia martwym (fantazje nie dotyczą 

samej śmierci, ale bycia martwym, który czuje smak zemsty nad 

tymi, którzy go opłakują), na tym etapie śmierć jest zjawiskiem 

odwracalnym; 

o drugi to wyobrażenia podniesienia na siebie ręki bez 

konkretnych planów samobójstwa; 

o trzeci to faza najwyższego zagrożenia gdzie samobójstwo bywa 

bardzo szczegółowo zaplanowane226. 

Należy pamiętać, że samobójstwo to proces stanowiący ciąg reakcji 

(fizycznych i psychicznych) składających się na tzw. zachowanie samobójcze, 

które istnieje od momentu, gdy w świadomości człowieka odebranie sobie 

życia pojawia się jako cel działania. Na samobójstwo składają się: 

 myśli; 

 tendencje; 

 decyzja samobójcza; 

 końcowy akt samobójczy. 

W procesie samobójstwa możemy wyróżnić: 

                                                           
226 J. Kasprzak, Samobójstwo, interwencja i profilaktyka,  
http://www.psychologia.edu.pl/czytelnia/63-terapia-uzalenienia-i-wspouzalenienia/323-
samobojstwo-interwencja-i-profilaktyka.html, dostępne online, [dostęp: 24.08.2016 r.]. Zob. także 
cechy wspólne charakterystyczne dla wszystkich osób, które targnęły się na życie w: A. Lipczyński, dz. 
cyt., Warszawa 2007, s. 69. 
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 fazę wyobrażeniową, w której dominują myśli o śmierci, 

wyobrażanie sobie własnej śmierci i sytuacji bezpośrednio lub 

pośrednio z samobójstwem związanych. Osoba akceptuje 

wewnętrznie śmierć samobójczą jako sposób na rozwiązanie swoich 

problemów; 

 fazę pragnieniową, w której wcześniejsze rozważania dotyczące 

rozwiązania własnych problemów na drodze samobójstwa, stają się 

realnymi dążeniami i w tym momencie podejmowane są już próby 

samobójcze227. 

Do głównych czynników, które chronią przed zachowaniami 

samobójczymi przede wszystkim na etapach wstępnych, należą: 

 wzorce rodzinne: 

o dobre relacje z członkami rodziny; 

o wsparcie ze strony rodziny. 

 styl poznawczy i osobowość: 

o dobrze rozwinięte umiejętności społeczne; 

o wiara w siebie, dobre mniemanie o swojej sytuacji 

i osiągnięciach; 

o poszukiwanie pomocy, kiedy zaczynają się trudności,  

np. w nauce; 

o poszukiwanie porady u innych, kiedy trzeba dokonać jakiegoś 

ważnego wyboru; 

o otwartość na doświadczenia innych ludzi i ich sposoby 

rozwiązywania problemów; 

o otwartość na nową wiedzę. 

 czynniki kulturowe i socjodemograficzne: 

o integracja społeczna, np. poprzez uczestniczenie w zajęciach 

sportowych, spotkaniach organizacji kościelnych, klubów  

i w innych formach działalności; 

o dobre relacje z kolegami w szkole; 

o dobre relacje z nauczycielami i innymi dorosłymi; 

o wsparcie ze strony odpowiednich osób228. 

Powyżej wymienione  wartości i czynniki, są tymi, do których negocjator 

policyjny może się odwoływać podczas prowadzenia rozmowy  

w trakcie podjętej już przez sprawcę próby samobójczej. Rozmawianie 

negocjatora z osobą manifestującą samobójstwo cechuje się wysokim stopniem 

                                                           
227 Problematyka samobójstw wybrane zagadnienia. Materiały do przeprowadzenia zajęć  
z żołnierzami zasadniczej służby wojskowej, Warszawa 2005, s.6.  
228 Zapobieganie samobójstwom poradnik dla nauczycieli i innych pracowników szkoły, Światowa 
Organizacja Zdrowia Polskie Towarzystwo Suicydologiczne, Genewa–Warszawa 2003, s. 14. 



Rozwiązywanie sytuacji kryzysowych w działaniach policyjnych 

nasycenia emocjami. Każde bowiem słowo czy gest może doprowadzić do 

podjęcia decyzji o odebraniu sobie życia. Brak jest przy tym procedury czy 

schematu, który zagwarantuje sukces w takich negocjacjach. Są jedynie 

rekomendacje i wnioski z realizacji, które negocjatorzy wykorzystują  

w kolejnych działaniach. Do najważniejszych wskazówek w kontakcie z osobą 

próbującą odebrać sobie życie należą między innymi: 

 wskazania: 

o prowokowanie i zachęcanie do „wygadania się”; 

o tworzenie atmosfery pełnej akceptacji (dla osoby zagrożonej 

samobójstwem); 

o otwarte podejmowanie tematów, zadawanie pytań otwartych; 

o ciągłe ocenianie zagrożenia – myśli, plany, fantazje; 

o kontrolowanie sytuacji; 

o wydobywanie „mocnych stron” i zasobów wewnętrznych osoby; 

o poszukiwanie tego, co jest znaczące dla tej osoby; 

o odwoływanie się do wcześniej przeżytych trudnych sytuacji,  

z którymi osoba sobie poradziła skutecznie; 

o zorganizowanie systemu wsparcia działań negocjacyjnych,  

w tym zabezpieczenie bezpieczeństwa, na przykład poprzez 

ustawienie poduszki ratowniczej; 

o pokazywanie tymczasowości kryzysu, otwieranie perspektywy  

i możliwości jego rozwiązania; 

o podkreślanie, że samobójstwo jest tylko jednym z wielu 

rozwiązań; 

o podawanie propozycji skierowania się osoby w kryzysie do 

specjalisty – konkretnej osoby; 

o zabezpieczenie pomocy lekarskiej; 

o przygotowanie sprawcy do tego, że w przypadku zakończenia 

negocjacji będzie on zmuszony do poddania się badaniom  

i obserwacjom w specjalistycznym ośrodku zdrowia 

psychicznego229. 

                                                           
229 Art. 21 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (UOchrZPsych), 
(Dz.U. 1994 Nr 111 poz. 535): „Osoba, której zachowanie wskazuje na to, że z powodu zaburzeń 
psychicznych może zagrażać bezpośrednio własnemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób, bądź 
nie jest zdolna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, może być poddana badaniu 
psychiatrycznemu również bez jej zgody, a osoba małoletnia lub ubezwłasnowolniona całkowicie – 
także bez zgody jej przedstawiciela ustawowego. Konieczność przeprowadzenia badania, stwierdza 
lekarz psychiatra, a w razie niemożności uzyskania pomocy lekarza psychiatry – inny lekarz. Przed 
przystąpieniem do badania uprzedza się osobę badaną lub jej przedstawiciela ustawowego o 
przyczynach przeprowadzenia badania bez jej zgody. W razie potrzeby lekarz przeprowadzający 
badanie zarządza bezzwłocznie przewiezienie badanego do szpitala. Przewiezienie takiej osoby z 
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 przeciwwskazania: 

o zbyt szybkie oceniane – tzw. etykietowanie; 

o granie nadmiernymi emocjami np. paniką; 

o powoływanie się na własny system wartości; 

o lekceważenie problemów osoby zagrożonej samobójstwem; 

o zbyt szybkie kończenie kontaktu – ze względu na presję lub brak 

czasu ograniczanie czasu spotkania, rozmowy; 

o zadawanie pytań w formie „przesłuchania” – czyli stosowania 

serii pytań zamkniętych; 

o wymuszanie zobowiązań, podejmowania decyzji  

i przyspieszanie dokonywania wyborów; 

o używanie sloganów w stylu „wszystko będzie dobrze”, „to nie jest 

aż taki problem”, „weź się w garść” itp.; 

o dawanie „dobrych rad”; 

o grożenie, pouczanie, moralizowanie; 

o prowokowanie, mówienie osobie „Proszę bardzo, niech pan(i) to 

zrobi!”; 

o wzbudzanie poczucia winy; 

o ujawnianie własnych negatywnych stanów emocjonalnych,  

na przykład zniecierpliwienia, zniechęcenia, złości itp.; 

o zostawianie osoby bez opieki, pomocy; 

o obiecywanie nierealnych działań na rzecz osoby zagrożonej 

samobójstwem230. 

Praktycy podkreślają, że najlepszym sposobem, aby dowiedzieć się,  

czy ktoś chce popełnić samobójstwo, jest zapytanie go o to. Wbrew 

popularnemu przekonaniu, rozmawianie o samobójstwie nie powoduje, że się 

tą osobę prowokuje do jego popełnienia. Tak naprawdę, przynosi jej to ulgę  

i może ona być bardzo wdzięczna, że może otwarcie porozmawiać o sprawach  

i kwestiach, z którymi się zmaga. Można jednak to zrobić wtedy, gdy sprawca 

ma poczucie, że się go rozumie i mówi swobodnie o swoich uczuciach, w tym  

o negatywnych, takich jak osamotnienie czy bezradność. Czyli może to nastąpić 

dopiero gdy sprawca w relacji z negocjatorem jest już co najmniej na poziomie 

dobrego kontaktu schodów behawioralnych231. 

 

                                                           
zastosowaniem przymusu bezpośredniego następuje w obecności lekarza, pielęgniarki lub zespołu 
ratownictwa medycznego”.  
230 Problematyka samobójstw wybrane zagadnienia. Materiały do przeprowadzenia zajęć  
z żołnierzami zasadniczej służby wojskowej, Warszawa 2005, s 12-13 oraz materiały z kursku 
podstawowego dla negocjatorów policyjnych oraz M.McMains, W. Mullins,  dz. cyt., Rozdział V. 
231 Samobójstwo, prezentacja multimedialna z kursu podstawowego dla negocjatorów policyjnych. 
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Przykład: 

Przez ponad 10 godzin policjanci z Katowic oraz służby ratunkowe 

uczestniczyły w akcji związanej z 37-letnim mężczyzną, który wszedł na trzecie 

piętro budynku przy ulicy Chorzowskiej i oświadczył, że jeżeli ktoś się do niego 

zbliży - popełni samobójstwo. 

Informację o mężczyźnie, który po rusztowaniu wszedł na trzecie piętro 

budynku przy ulicy Chorzowskiej, odebrał dyżurny komisariatu VII  

w Katowicach.  

- Natychmiast na miejsce pojechali policjanci z komisariatu, którzy 

zabezpieczyli teren i nawiązali rozmowę mężczyzną. Ten przez cały czas 

powtarzał, że jeżeli ktoś się do niego zbliży, to popełni samobójstwo - podaje biuro 

prasowe KMP w Katowicach.  

Na miejsce dotarło pogotowie ratunkowe oraz straż pożarna, a także 

policyjni negocjatorzy.  

- Cel został osiągnięty po ponad 10 godzinach negocjacji. Po rozmowie  

z policjantami mężczyzna zdecydował się zejść z łączącego dwa budynki łącznika 

usytuowanego na wysokości trzeciego piętra. Natychmiast udzielono mu 

niezbędnej pomocy medycznej i przewieziono do szpitala, gdzie otoczono go 

specjalistyczną opieką lekarską - podają funkcjonariusze232. 

Negocjacje ze sprawcą sytuacji kryzysowej o charakterze samobójczym 

są podstawowym narzędziem prowadzenia działań policyjnych w tego typu 

incydentach. Jednak na miejscu takiego zdarzenia należy wykonać jeszcze 

szereg innych czynności (w tym policyjnych), by odpowiednio zapewnić 

bezpieczeństwo sprawcy i innych osób. Do podstawowych z nich należą między 

innymi: 

 zabezpieczenie miejsca zdarzenia – poprzez wydzielenie stref 

bezpieczeństwa, ze zwróceniem szczególnej uwagi na 

niedopuszczenie do włączania się do dialogu osób postronnych. 

Idealnym rozwiązaniem jest takie wydzielenie miejsca zdarzenia, by 

ograniczyć do minimum liczbę potencjalnych obserwatorów; 

 przygotowanie stanowiska dowodzenia działaniami policyjnymi; 

 wezwanie i przygotowanie służb medycznych i innych w zależności 

od charakteru zdarzenia; 

 w przypadku zagrożenia dla życia lub zdrowia innych osób 

zarządzenie ewakuacji z miejsca zdarzenia; 

                                                           
232 Katowice 10 godzin trwały negocjacje z niedoszłym samobójcą, 
http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/3778875,katowice-10-godzin-trwaly-negocjacje-z-
niedoszlym-samobojca,id,t.html, dostępne online,  [dostęp: 03.11.2016 r.]. 
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 przygotowanie alternatywnej obok negocjacji opcji rozwiązania 

sytuacji kryzysowej – poprzez rozstawienie poduszki ratowniczej czy 

wejścia siłowego policjantów; 

 podjęcie jak najszybciej kontaktu ze sprawcą próby samobójczej. 

Trzeba pamiętać, że ze względu na specyfikę zdarzenia samobójczego, 

często rozmowy ze sprawcą są podejmowane przez policjantów będących 

pierwszymi na miejscu zdarzenia. Nie mają oni profesjonalnego przygotowania 

do podejmowania takich działań jednak wiedza i doświadczenie życiowe oraz 

zawodowe mogą być pomocnymi w kontakcie z takimi osobami. Również 

ratownicy medyczni czy dyspozytorzy numerów alarmowych mają okazję do 

podejmowania rozmów w przypadku chęci kontaktu ze strony 

powiadamiającego o próbie samobójczej. Należy zatem mieć świadomość,  

że szczególne okoliczności i przypadek może sprawić, że nawet postronna  

i nieprzygotowana osoba, może zostać zaangażowana przez sprawcę  

w rozmowę o jego życiu i śmierci. Nie wolno wtedy wpadać w panikę,  

a wykorzystać powyższe wskazówki, swoje doświadczenie życiowe i kierując 

się dobrze rozumianą empatią prowadzić rozmowę do czasu przyjazdu sił 

policyjnych. To jest oczywiście ostateczność i nie rekomenduje się 

podejmowania takich inicjatyw samodzielnie. Wynikać to może jedynie  

z konieczności, gdy osoby postronne zostały już zaangażowane w dialog  

z osobą w kryzysie. 

5.2. Wzięcie i przetrzymywanie zakładników 

Wzięcie i przetrzymywanie zakładników jest to bezprawne pozbawienie 

wolności przypadkowych lub selektywnie wybranych osób w celu wymuszenia 

spełnienia określonych żądań233. Najczęściej wzięcie zakładników jest 

kojarzone z sytuacją, w której miejsce przetrzymywanych osób jest znane 

(sytuacja zakładnicza) i może przybierać formę opanowania budynku 

(barricade situation) lub zajęcia  środka transportu (hijacking). W przypadku 

gdy miejsce przebywania sprawców i ofiar (zakładników) nie jest znane, 

zdarzenie ma charakter uprowadzenia i w większości przypadków jest 

związane z żądaniem okupu.  

 Różna też jest kwalifikacja prawna takiego czynu, implikująca 

jednocześnie różne działania policyjne, w tym prowadzenie negocjacji. Do 

wyróżnionych  

w Kodeksie Karnym czynów związanych z pozbawieniem wolności należą 

przede wszystkim: 

                                                           
233 Sytuacja zakładnicza, leksykon portalu Special Ops, [online], [dostęp 16.05.2015 r.], 
http://www.special-ops.pl/leksykon/id119,sytuacja-zakladnicza. 
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 przestępstwo wymuszenia rozbójniczego234 – polega na 

zmuszeniu innej osoby, za pomocą przemocy, groźby lub zamachu na 

życie czy zdrowie lub gwałtownego zamachu na mienie, do 

rozporządzenia mieniem. Ta forma czynu może być związana  

z działaniami wymuszającymi zapłacenie okupu przez osobę 

(uprowadzenie lub groźba uprowadzenia dla okupu). Ważne jest  

w konstrukcji tego przepisu, że ma on na celu ochronę mienia – czyli 

w przypadku żądania na przykład określonego postępowania 

niezwiązanego z korzyściami materialnymi, nie będzie ten przepis 

miał zastosowania (tak jak w przypadku żądań politycznych 

organizacji terrorystycznych); 

 wzięcie zakładnika235 – polega na wzięciu i przetrzymywaniu 

zakładnika, czyli na postępowaniu związanym z pozbawieniem 

wolności człowieka oraz z groźbą spowodowania jego śmierci lub 

uszkodzenia ciała albo porównywalnej do tego krzywdy, jeżeli 

żądania sprawcy nie zostaną spełnione. W konstrukcji tego przepisu 

widać wyraźną różnicę w określeniu motywu sprawcy. W tym 

wypadku wystarczy jakikolwiek cel działania – może on mieć inny niż 

żądania materialne charakter i będzie właściwy do wszelkiego 

rodzaju działań o charakterze terrorystycznym. Karalne jest też 

przygotowanie do tego rodzaju przestępstwa, a w przypadku 

szczególnego udręczenia zakładnika, sprawca podlega karze 

pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat 

pozbawienia wolności236. 

Z powyższej analizy norm prawnych, wynika, że sytuacje związane  

z zakładnikami w rozumieniu przepisów karnych mają najczęściej charakter 

działania sprawcy w jakimś konkretnym celu. W zależności od rodzaju tego 

celu można mieć do czynienia z motywacją ukierunkowaną na zysk materialny 

(wymuszenia rozbójnicze czy wzięcie zakładników) lub na chęć osiągnięcia 

                                                           
234 Zgodnie z Kodeksem Karnym: Art. 282. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, przemocą, 
groźbą zamachu na życie lub zdrowie albo gwałtownego zamachu na mienie, doprowadza inną osobę 
do rozporządzenia mieniem własnym lub cudzym albo do zaprzestania działalności gospodarczej, 
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. 
235 Zgodnie z Kodeksem Karnym: Art. 252. § 1. Kto bierze lub przetrzymuje zakładnika w celu 
zmuszenia organu państwowego lub samorządowego, instytucji, organizacji, osoby fizycznej lub 
prawnej albo grupy osób do określonego zachowania się, podlega karze pozbawienia wolności na czas 
nie krótszy od lat 3.  
§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 łączył się ze szczególnym udręczeniem zakładnika, sprawca  
podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia 
wolności.  
§ 3. Kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego w § 1, podlega karze pozbawienia wolności 
do lat 3. 
236 Zob. L. Gardocki, dz. cyt., s. 283. 
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innych korzyści na przykład osobistych, politycznych czy społecznych (wzięcie 

zakładników). Ze względu na zróżnicowany profil sprawców nie sposób 

jednoznacznie określić i dokonać konkretnego podziału możliwych 

scenariuszy z udziałem zakładników. Co więcej, współcześnie nie wszystkie 

sytuacje zakładnicze są związane  z przetrzymywaniem zakładników. Wobec 

zwiększającej się brutalności sprawców zamachów terrorystycznych, część 

zdarzeń jest definiowana jako sytuacje z ofiarami – nie zaś z zakładnikami.  

Osoby te nie są przetrzymywane dla gwarancji spełnienia określonych żądań 

materialnych, politycznych, ekonomicznych lub innych. Są one narzędziem  

w rękach terrorystów, a pozbawienie ich wolności, zadane im cierpienie  

i wreszcie śmierć, mają na celu wzmocnienie siły przekazu w trakcie zamachu 

terrorystycznego. O takich sytuacjach mówi się również jako  

o nienegocjowalnych – ze względu na to, że przetrzymywane osoby nie 

stanowią dla sprawców żadnej wartości, oraz nie są dla nich gwarancją 

bezpieczeństwa. Ich cel najczęściej jest z góry określony,  

a działanie zaplanowane na trwający jak najdłużej spektakl, w którym 

przetrzymywani nie maja żadnych szans na przeżycie.  Podobnymi ofiarami są 

osoby pozbawiane wolności przez sprawców niestabilnych psychicznie, 

działających pod wpływem silnych emocji, z niezdefiniowanymi celami  

i żądaniami. We wszystkich tych zdarzeniach osoby przetrzymywane są 

bardziej ofiarami niż zakładnikami, ponieważ brak jest jakichkolwiek żądań  

ze strony sprawców lub ich spełnienie jest obiektywnie niemożliwe237. 

Zachowanie sprawców sytuacji kryzysowych z udziałem 

zakładników w kategoriach dynamiki ich postępowania można 

rozpatrywać w dwóch podstawowych kategoriach: 

 zachowań instrumentalnych – są one związane z możliwym do 

sprecyzowania celem podejmowanych działań przez sprawców  

i przekładają się na zawiązywanie się sytuacji ukierunkowanych 

przede wszystkim na osiągnięcie korzyści materialnych.  

W przypadkach innych celów – politycznych, egzystencjalnych czy 

terrorystycznych widoczna jest również chęć osiągnięcia 

określonych celów, jednak mają one wymiar bardziej emocjonalny  

i połączone są z mniejszym poziomem racjonalności w zachowaniu 

sprawców. W przypadku osób działających z pobudek materialnych 

często o zabarwieniu kryminalnym łatwiej jest sprecyzować możliwy 

scenariusz przebiegu zdarzenia i ocenić prawdopodobieństwo 

zakończenia sytuacji kryzysowej z wykorzystaniem narzędzia 

negocjacji; 

                                                           
237 M. J. McMains, Crisis Negotiations, Nowy Jork 2010, s. 463. 



Rozwiązywanie sytuacji kryzysowych w działaniach policyjnych 

 zachowań ekspresyjnych – typowych dla sprawców, pragnących 

manifestować swoją pozycję i władzę. Głównymi cechami 

wymienionych osób jest występowanie u nich silnych emocji  

w postaci gniewu, złości, lęków. W przypadku takich zdarzeń dużo 

trudniej jest przewidywać zachowanie sprawców i dotrzeć 

negocjatorom do ich faktycznych intencji. Ich zachowanie może być 

irracjonalne i pozbawione sensu dla innych. W związku z tym 

zidentyfikowanie natury zachowania u sprawcy pozwala na szybsze 

zaimplementowanie odpowiednich mechanizmów i technik 

psychologicznych oraz behawioralnych, które powinny dawać 

gwarancję zwiększonej szansy na osiągnięcie porozumienia 

 i rozwiązania kryzysu z udziałem negocjatorów. Ten typ zachowań 

w sytuacjach zakładniczych może być charakterystyczny dla osób 

zaburzonych umysłowo lub chorych psychicznie albo dla sprawców 

przestępstw o charakterze terrorystycznym o podłożu radykalizmów 

religijnych238. 

Powyżej zaprezentowany podział nie ma charakteru kategorycznego, 

ponieważ motywy sprawców rzadko występują w czystej postaci, a w ramach 

jednego zdarzenia mogą też ulegać przeobrażeniom, zmieniając całkowicie 

formę na inną (z ekspresyjnej na instrumentalną lub odwrotnie). Negocjatorom 

zależeć powinno na każdym etapie zdarzenia na obniżeniu poziomu emocji  

i doprowadzenia do stanu, kiedy będą możliwe konkretne rozmowy na temat 

możliwych sposobów zakończenia incydentu i uwolnienia przetrzymywanych 

zakładników. Aby tego dokonać należy przede wszystkim zidentyfikować stan 

wyjściowy, czyli ogólną motywację sprawcy, by poprzez kolejne kontakty 

modyfikować ją i ukierunkowywać do kształtu postulowanego przez zespół 

negocjacyjny. 

Do kategorii diagnostycznych reprezentujących zachowania 

ekspresyjne należą przede wszystkim: 

 schizofreniczna osobowość paranoidalna – są to osoby oderwane 

od rzeczywistości. Mające inne poczucie funkcjonowania  

w społeczności, często oparte na halucynacjach i urojeniach. Mają 

problem w wyrażeniu uczuć i stanów, w których się znajdują. Biorą 

zakładników dla wypełnienia jakiejś wirtualnej misji, a ich żądania 

mogą mieć postać wręcz absurdalną. Do wskazówek w negocjacjach 

z takimi osobami należy: 

o zadbanie o utrzymanie kontaktu i spokoju w relacjach; 

                                                           
238 A. Lipczyński, dz. cyt. s. 78. 
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o wyrażanie akceptacji oświadczeń chorego jako prawdziwych, 

jednak bez zbytniego zaangażowania się we wchodzenie w świat 

takiego sprawcy; 

o nie wyrażania negatywnych opinii na temat widzianej przez 

sprawcę rzeczywistości oraz możliwości poznawczych takiej 

osoby; 

o wykorzystywanie w trakcie negocjacji konsultanta jako członka 

zespołu negocjacyjnego – najczęściej psychologa lub psychiatry; 

o przygotowania się do modyfikacji koncepcji rozwiązania 

incydentu na opcję siłową, w przypadku gwałtownych  

i zmieniających się stanów emocjonalnych takiej osoby,  

które mogą zagrażać życiu i zdrowiu zakładników; 

 osobowość depresyjna – sprawców takich można zidentyfikować 

po braku podejmowania stanowczych decyzji. Mowa takich osób jest 

powolna, przytłumiona, reprezentują pesymistyczne podejście do 

życia i wyrażają żądania związane ze śmiercią. Są nieprzewidywalni  

i niebezpieczni, wykazują wyraźne skłonności samobójcze. Zdarza 

się, że biorą zakładników w celu zastrzelenia przez policję. W czasie 

rozmów z takimi sprawcami należy przyjąć postawę stanowczą  

i manipulatorską. Podawanie konkretnych instrukcji postępowania 

może przywrócić w nich zdolność do samodzielnego działania.  

W przypadku myśli samobójczych u sprawcy należy wydobyć od 

niego jakieś zobowiązanie, że powstrzyma się od spełnienia groźby  

i zmienić temat rozmów; 

 osobowość nieadekwatna – takie osoby mogą wykazywać 

skłonności narcystyczne i zorientowane na zwrócenie na siebie 

uwagi. Sytuacja kryzysowa może być dla takich sprawców 

zdarzeniem kulminacyjnym w życiu i okazją do realizacji 

postawionego planu. Powszechne u takich osób są zwroty typu:  

Ja im pokaże, teraz zobaczą do czego jestem zdolny 

 i kto tu rządzi. Takie osoby mają potrzebę przedstawienia swojej 

wartości komuś znaczącemu. Wyrażają swoje przekonania w sposób 

zdecydowany, z czasem oferując chęć negocjacji na temat 

konkretnych opcji rozwiązania sytuacji kryzysowej; 

 osobowość antyspołeczna – sprawcy tacy łatwo popadają  

w konflikty z otoczeniem, są niezdolne do zachowania lojalności 

wobec osób, grupy czy wartości społecznych. Starają się 

zdehumanizować zakładników, przez co stają się poważnie 

niebezpieczni. Nie zależy im na niczym i na nikim, wobec tego trudno 
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jest o odwoływanie się negocjatorom do ogólnie przyjętych wzorców 

czy wartości. Nie czują empatii i nie mają problemu  

z wyrządzaniem krzywdy drugiej osobie. Wysoki egocentryzm typu 

antyspołecznego wymaga stałej stymulacji. W rozmowie z takimi 

sprawcami należy dążyć do pozytywnego wzmocnienia, łącznie  

z konfrontowaniem go z negatywnymi konsekwencjami. Podczas 

kontaktu należy usiłować odwracać ich uwagę od zakładników,  

by nie stali się dla nich źródłem kolejnej stymulacji. Emocje powinni 

kumulować i wyładowywać podczas dialogu z negocjatorem, 

oczywiście zachowując umiar i dążenie do ich kontrolowania  

i wyciszania. Nie powinno się w czasie rozmowy wspominać  

o policji, rozwiązaniach siłowych, hospitalizacji, więzieniu, ponieważ 

może to spowodować u sprawców efekt pobudzenia,  

a sugerowanie im choroby psychicznej może spowodować wybuch 

agresji i złości; 

 osoba wyobcowana – może to być osoba znająca zakładnika  

i znajdująca się pod wpływem silnego załamania relacji 

interpersonalnej, w kontekście kontaktów z pozbawionym wolności 

(na przykład z żoną czy inną osobą bliską). Strach przed utratą takiej 

bliskości może prowadzić do chęci dokonania czynów przeciwko tej 

osobie. Kryzysy z udziałem takich osób mają wymiar osobisty  

i intymny. Mogą wyrażać się w celu zachowania bliskiej relacji  

z osobą bliską. Podczas rozmowy negocjator powinien zachować 

szczególną ostrożność i czujność, ze względu na niestabilność 

zaistniałej sytuacji i w pełni wykorzystywać umiejętności 

wysłuchiwania i reagowania empatią. Sposobem na utrzymanie 

dialogu z takim sprawcą może być wyrażanie problemów osobistych 

o podobnym charakterze. Może to stworzyć pewną więź pomiędzy 

rozmówcami i uruchomić mechanizmy zrozumienia i współczucia. 

Kluczem do rozwiązania takiego zdarzenia może być 

zaproponowanie honorowego sposobu zakończenia takiego 

incydentu z podkreślaniem wartości dodanej, którą może przynieść 

takie wyjście; 

 osoba skrzywdzona – najczęściej przez układy społeczne, 

powodujące wiele różnorodnych problemów do rozwiązania.  

U takich sprawców dominuje poczucie dyskryminacji i w związku  

z tym mogą czuć potrzebę zmiany istniejących porządków zgodnie ze 

swoimi życzeniami. Szukają rozmówców, którzy będą w stanie im 

współczuć i zrozumieć ich beznadziejną sytuację. Szukają empatii  



Jarosław Stelmach 

Strona 239 z 289 
 

i wysłuchania. W takich zdarzeniach może zaistnieć chęć przekazania 

wybranych komunikatów społeczeństwu, co może przekładać się na 

żądania związane z pojawieniem się mediów; 

 fanatyk religijny – są oni podobni w swej determinacji do 

terrorystów politycznych. Są bezkompromisowi i wyraźnie 

sprecyzowani w swoim działaniu. Mogą traktować zakładników jak 

ofiary, by poświęcić je dla sprawy. Ten typ porywaczy może w ogóle 

nie być zainteresowany prowadzeniem negocjacji. Nie uznają oni 

innej odpowiedzialności niż przed wyznawanym bogiem, w związku 

z tym rozmowa na tematy rozwiązania kryzysu wydaje im się 

bezcelowa. Są oni niezwykle niebezpieczni, ponieważ mają 

świadomość możliwości utraty życia za głoszone wartości i idee, co 

jedynie może wzmacniać ich determinację i nieobliczalność  

w stosunku do zakładników. W przypadku podjęcia kontaktu  

z takimi osobami należy dążyć do stworzenia pozorów ocalenia 

godności porywacza i na tym budować możliwość rozwiązania 

sytuacji kryzysowej239. 

Podejmowanie działań policyjnych w tym rozmów ze sprawcami 

sytuacji z zakładnikami będzie mieć różny charakter w zależności od tego czy 

są to uprowadzenia czy sytuacje zakładnicze. W ramach tych dwóch form 

brania zakładników odmienne mogą być osobowości i motywacje sprawców.  

Z pewnością większym poziomem emocji będą charakteryzowały się sytuacje 

zakładnicze, ze względu na istniejące u sprawcy poczucie zabezpieczenia 

miejsca zdarzenia przez siły policyjne i niewielkie w związku z tym szanse na 

ucieczkę i pozostawanie anonimowym. Może to powodować u podmiotu 

większy stres i pobudzenie. Każde z tych zdarzeń rządzi się swoją specyfiką,  

a poznanie jej gwarantuje lepsze dopasowanie działań policyjnych do 

zaistniałych okoliczności. 

Uprowadzenie, czy inaczej porwanie dla okupu jest to bezprawne 

przetrzymywanie osoby lub osób wbrew ich woli, w celu uzyskania 

nielegalnych korzyści różnego rodzaju lub zmuszenia osób trzecich do podjęcia 

działań w zamian za ich uwolnienie. Dodatkowym kwantyfikatorem zdarzenia 

jest to, że miejsce pobytu sprawcy i ofiary w pierwszej fazie incydentu jest 

nieznane. To sprawca posiada pełną kontrolę nad otoczeniem  

z możliwością ciągłego przemieszczania miejsca pobytu.  

Wśród tego typu zdarzeń wymienia się tzw. porwania ekspresowe 

(przetrzymywanie ofiary ma na celu jedynie uzyskanie określonych korzyści 

i nie trwa dłużej niż niezbędne minimum do osiągnięcia zakładanych korzyści), 

                                                           
239 A, Lipczyński, dz. cyt., s. 78-80. 
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porwania wirtualne (jest to groźba porwania konkretnej osoby  

z żądaniem określonych korzyści majątkowych lub osobistych), 

samouprowadzenia (pozorowane porwanie dla okupu stosowane z różnych 

motywacji), sprzedaż porwanych osób pomiędzy grupami przestępczymi oraz 

porwania pomiędzy grupami przestępczymi, mające na celu między innymi 

przejęcie kontroli nad określonym obszarem wpływu240. 

Uprowadzenie jest zdarzeniem złożonym, składającym się z kilku 

etapów, które wymagają innego przygotowania od sprawców oraz 

odmiennych taktyk podejmowanych przez służby policyjne.  

Do podstawowych z nich należą: 

 planowanie i przygotowanie; 

 uprowadzenie; 

 przemieszczanie się z ofiarą; 

 niewola; 

 kontakt z osobami, w stosunku do których kierowane są żądania 

zapłacenia okupu (rodzina, znajomi, miejsce pracy ofiary); 

 dowód życia; 

 negocjacje; 

 przekazanie okupu; 

 uwolnienie/zabicie ofiary; 

 zatrzymanie sprawców. 

Każdy z tych etapów może być zorganizowany w inny sposób. Również 

zakończenie incydentu może przebiegać odmiennie i uzależnione jest od 

założonej taktyki przeprowadzenia zamachu. Do elementów znacznie 

utrudniających działania policyjne w czasie uprowadzeń należy uzależnienie 

podejmowanych działań od chęci współpracy najbliższych uprowadzonej 

osoby. W związku z tym, że najczęściej sprawcy w pierwszej kolejności 

informują o porwaniu rodzinę ofiary, żądając okupu i zapewnienia dyskrecji  

w postaci nieinformowania Policji, to od najbliższych zależy, czy w ogóle 

informacja o uprowadzeniu dotrze do organów ścigania. Zdarza się bowiem, że 

rodzina podejmuje działania na własną rękę, wierząc w zapewnienia składane 

przez porywaczy i jednocześnie obawiając się utraty życia przez zakładnika w 

przypadku powiadomienia Policji. W regionach gdzie uprowadzenia zdarzają 

się częściej (Meksyk, Kolumbia, USA) wiele osób ubezpiecza się od takiego 

ryzyka, a negocjacje w sprawach uwolnienia porwanych osób są prowadzone 

przez zawodowych negocjatorów (prowadzących działalność komercyjną), 

opłacanych najczęściej przez firmy ubezpieczeniowe. W przypadku takich 
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działań inne będą priorytety w negocjacjach. Opłacanemu przez firmę 

ubezpieczeniową negocjatorowi zależy przede wszystkim na uwolnieniu ofiary 

przy wynegocjowaniu najniższej kwoty okupu. Zatrzymanie sprawców nie ma 

znaczenia podczas prowadzenia działań. Inny charakter będą miały działania 

policyjne. Nadrzędnym celem policjantów będzie zawsze uwolnienie 

zakładnika, jednak kolejnym będzie zatrzymanie sprawcy takiego czynu. 

Wobec takiej relacji priorytetów Policji, rodzina obawia się często, że 

skoncentrowani na zatrzymaniu sprawcy czynu policjanci, mogą spowodować 

wysokie ryzyko dla utraty życia najbliższej dla nich osoby. Są gotowi zapłacić 

żądaną kwotę wierząc, że to zakończy rozgrywany dramat i doprowadzi do 

uwolnienia zakładników. Są to motywy jak najbardziej zrozumiałe. Jednak jak 

pokazują doświadczenia z regionów o wysokim ryzyku porwań dla okupu, 

sprawcy w przypadku łatwego uzyskania żądanej kwoty podejmują działania 

kolejny raz lub podwyższają zakładaną na początku kwotę. Rodzina nie ma 

zatem żadnej gwarancji, że ich bezwarunkowa współpraca z przestępcami 

przyniesie oczekiwane rezultaty i zakończy na zawsze możliwości kolejnych 

incydentów241. 

Z policyjnych raportów: 

Wiele spraw porwań dla okupu kończy się zatrzymaniem przestępców  

i uwolnieniem ofiary. Jednak to nie zraża bandytów, którzy nieustannie próbują. 

Kuszą wielkie pieniądze, bowiem celem porywaczy są osoby bogate, za które okup 

może wynosić miliony złotych. Przestępcy mają być coraz bardziej brutalni, 

bezwzględni i przebiegli.   

Według policyjnych statystyk w ciągu ostatnich 15 lat porwano 222 osoby. 

21 już nie wróciło do domów. Część została zamordowana, a los kilkunastu 

pozostaje nieznany. Rok 2014 miał być dość „spokojny”, bowiem porwano siedem 

osób. Nie jest to jednak powodem do szczególnego świętowania w policji.  

Jak mówi (…) podinsp. Katarzyna Balcer z Centralnego Biura Śledczego, 

porwań jest coraz mniej, ale przestępcy „podnoszą swoje kwalifikacje”  

i przeprowadzają je coraz bardziej wyrafinowanie. Dokładnie prześwietlają 

swoje potencjalne ofiary i ustalają jakim majątkiem dysponuje rodzina. 

Wybierają tych, którzy mogą dać największy zysk i kwoty żądane jako okup są 

coraz wyższe.   

Chcąc sprawniej odpowiadać na takie zagrożenie służby tworzą Centrum 

ds. Uprowadzeń, które połączy siły policji, prokuratury i ABW. Poza specjalnym 

centrum dowodzenia w Warszawie, zakupiono też nowoczesny sprzęt 

umożliwiający śledzenie ruchów porywaczy i bieżące monitorowanie sytuacji. 
                                                           
241 Zob. B. Lopez, Negocjator – prawdziwa historia najskuteczniejszego zawodowego negocjatora, 
Kraków 2013. 
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Dzięki lepszemu dostępowi do informacji i lepszej komunikacji, walka  

z porywaczami ma być bardziej skuteczna242. 

Powyższe przestępstwa mają charakter złożony i wymagają od 

sprawców solidnego planowania, przygotowania oraz koordynowania 

przedsięwzięcia. Trudność w zwalczaniu tych zdarzeń wynika z braku 

informacji na temat miejsca przebywania sprawców lub ofiary. W takim 

wypadku negocjacje są często jedyną możliwością kontaktu ze sprawcami. 

Dostarczają one służbom informacji na temat incydentu, pozwalają na 

kupowanie czasu oraz są środkiem prowadzącym do jego rozwiązania  

w najbardziej bezpieczny sposób. 

Negocjacje w czasie uprowadzeń mogą być prowadzone metodą 

pośrednią (sprawcy kontaktują się z przedstawicielem rodziny ofiary,  

a Policja nadzoruje czynności i zapewnia pomoc w prowadzeniu rozmów) lub 

bezpośrednią (w imieniu rodziny lub osoby, do której zwrócili się sprawcy, 

rozmawia policjant - często negocjator - w sposób jawny lub pod przykryciem).  

W przypadku metody pośredniej bardzo ważne jest zbudowanie więzi 

zaufania na linii Policja – najbliżsi uprowadzonego. Rodzina powinna ufać 

funkcjonariuszom i wierzyć, że ich działania są profesjonalne, dobrze 

zorganizowane i są najlepszą metodą rozwiązania sytuacji kryzysowej. 

Zadaniem negocjatora w takich momentach jest przede wszystkim 

zapewnienie bezpośredniego nadzoru nad prowadzonymi rozmowami przez 

któregoś członka rodziny. Dodatkowo ważne jest kontrolowanie stanu 

emocjonalnego pokrzywdzonych, ewentualne zdecydowanie o podjęciu 

interwencji psychologicznej. W sytuacji przedłużającego się uprowadzenia 

możliwe jest wprowadzenie drugiego negocjatora, tak by zapewnić stałą, 

zmianową opiekę nad pokrzywdzonymi. Takie wsparcie i pomoc ze strony 

negocjatorów lub psychologów są uzupełniane czynnościami techniki 

kryminalistycznej, operacyjnej i zespołami policjantów działającymi  

w terenie243. 

W opcji prowadzenia rozmów ze sprawcami w sposób bezpośredni 

przez negocjatora jest podobnie. Również niebagatelne znaczenie ma 

wypracowanie zaufania do Policji, ponieważ redukuje to ryzyko podejmowania 

przez rodzinę kroków na własną rękę. Różnica pomiędzy tymi formami 

kontaktu polega przede wszystkim na tym, że pokrzywdzeni są odciążeni od 

                                                           
242 Porywacze są coraz sprytniejsi. Policja odpowiada specjalnym centrum, 
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/porwania-dla-okupu-ciagle-grozne-specjalne-centrum-
policji,508973.html, dostępne online, [dostęp: 03.11.2016 r.]. 
243 J. Stelmach, Rola negocjacji w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych z udziałem sprawców, 
działających w zorganizowanych grupach i związkach przestępczych,  Zeszyty Naukowe WSOWL, Nr 4 
(170) 2013, s. 73-75. 
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prowadzenia bardzo ciężkich rozmów ze sprawcami. Trudność tego 

rozwiązania natomiast leży po stronie Policji, ponieważ wymaga 

funkcjonowania policjanta prowadzącego rozmowy „pod przykryciem”244.  

W takich sytuacjach ważne jest, by sprawcy uwierzyli, że rozmawiają  

z pokrzywdzonym, a nie z profesjonalnym negocjatorem, wykonującym pewne 

zadanie i modelującym nawiązywane kontakty. 

 W tego typu zdarzeniach, gdy stopień anonimowości sprawców jest 

bardzo wysoki, prowadzenie negocjacji przez sprawnego negocjatora, 

połączone z intensyfikacją kontaktów przy zastosowaniu technik 

operacyjnych, prowadzi często do sukcesu w postaci zatrzymania sprawców. 

Istotnym czynnikiem jest również czas, który pozwala na możliwość 

weryfikacji części składowych sylwetek psychofizycznych sprawców. Jest to 

niewątpliwie korzystna okoliczność dla Policji, ponieważ pozwala weryfikować 

profil sprawców na każdym etapie trwania zdarzenia245. 

Biorąc pod uwagę złożoność sytuacji uprowadzenia, należy pamiętać,  

że większość decyzji podejmowanych w trakcie interwencji powinna być 

konsultowana i akceptowana przez pokrzywdzoną rodzinę ofiary. Zapewnia to 

jedność taktyki podjętej przez Policję z opcją rozwiązania kryzysu przez 

poszkodowanych. Właściwy dopływ informacji do członków rodziny, 

odpowiednia opieka i praca nad zrozumieniem specyfiki i korzyści płynących  

z zastosowanych przez Policję rozwiązań daje szansę na korzystne zakończenie 

incydentu246. 

Do najważniejszych wskazówek, charakterystycznych dla 

prowadzenia rozmów ze sprawcami uprowadzeń należą: 

 ustalenie formy kontaktu ze sprawcą – dotyczy to zarówno tego kto 

będzie bezpośrednio rozmawiał (członek rodziny, przedstawiciel 

firmy, do której skierowano żądania, policjant, „policjant pod 

przykryciem”), jak i tego za pomocą jakiś środków komunikacji 

będzie on prowadzony. Do tego należy dodać wszelkie urządzenia 

techniczne i rozwiązania w ramach prowadzonych czynności 

operacyjno-rozpoznawczych, które będą ukierunkowane na 

ustalenie miejsca pobytu i tożsamości sprawcy; 

 ustalenie formy opieki nad najbliższymi ofiary – jest to bardzo ważny 

element prowadzonych rozmów, ponieważ właściwa pomoc 

skierowana do rodziny uprowadzonej osoby może zapobiec 

ewentualnym niekontrolowanym inicjatywom bliskich oraz zapewni 

                                                           
244 [online] [dostęp: 10.06.2012], http://dylematy.online.pl/www/index.cgi? 
adres=wrzesien&wybierz= &numer=10&menu =1&r_k=2008&.  
245 Tamże, s. 225-226. 
246 Kidnap Negotiations lesson, Critical Incident Response Group, FBI Academy, Quantico 2005.   
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kontrolowanie skrajnych emocji, które będą pojawiały się w czasie 

prowadzonych negocjacji. Współpraca z rodziną jest też elementem 

niezbędnym z perspektywy uzyskiwania potrzebnych informacji  

o osobie ofiary, okolicznościach zdarzenia i ewentualnych 

koncepcjach rozwiązania sytuacji kryzysowej; 

 ustalenie planu czy koncepcji rozwiązania kryzysu – po uzyskaniu 

podstawowych informacji na temat zdarzenia i nawiązaniu kontaktu  

z porywaczami należy ustalić ogólne ramy i kierunki prowadzonych 

działań policyjnych (ewentualne zapłacenie okupu, gra na zwłokę, 

możliwości wykrycia i zatrzymania sprawców, rozwiązania siłowe). 

Wszystkie te elementy będą wymagały szczegółowej analizy 

i powinny zostać zakończone podjęciem decyzji, która musi być 

wynikiem uzgodnień pomiędzy sztabem pracującym przy zdarzeniu, 

a  najbliższymi włączonymi w rozwiązanie sytuacji kryzysowej; 

 koncentrowanie się na osobie porywacza – powinno wyrażać się 

przede wszystkim na zapewnianiu go o tym, że rozwiązanie kryzysu 

jest korzystne dla wszystkich stron konfliktu. Skupienie uwagi na 

jego potrzebach, stanie emocjonalnym i uczuciach powinno 

skutkować zbliżeniem relacji pomiędzy negocjatorem  

a porywaczem i przyczynić się do szybszego zakończenia sytuacji 

kryzysowej. W trakcie rozmów należy dodatkowo dążyć do 

zdobywania wszelkich informacji, które mogą pomóc  

w identyfikacji osoby porywacza i miejsca jego przebywania. Można 

to realizować poprzez umiejętne prowadzenie dialogu, zadawania 

wielu pytań otwartych, wsłuchiwanie się w odgłosy płynące  

z miejsca zdarzenia; 

 dbanie o kondycję psychiczną i fizyczną zakładników – poprzez 

przede wszystkim uświadamianie sprawcy, że życie zakładnika jest 

warunkiem koniecznym do realizacji jego planu spełnienia zadanych 

żądań. Nie mogą to być jednak komunikaty, które będą zbyt mocno 

wartościowały przetrzymywane osoby. Bardziej należy skupić się na 

wyrażaniu opinii o ich ludzkich potrzebach i obliczu (odwoływanie 

się do więzów rodzinnych, dzieci, uczuć i relacji, niezbędnych potrzeb 

życiowych jak picie, jedzenie czy spanie). Uzyskanie dowodów życia 

najlepiej w postaci umożliwienia choć krótkiego kontaktu  

z zakładnikiem zapewni informację dla rodziny i Policji o tym, że 

uprowadzona osoba żyje, a ponadto zwiększy wiarę zakładnika  

w możliwość uwolnienia dzięki podjętym działaniom policyjnym. 

Ten element jest niezwykle ważny i możliwy do uzyskania, bowiem 
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sprawcy zależy na realizacji założonego celu  

i zdaje sobie sprawę, że uwiarygodnienie pozostawania przy życiu 

zakładnika, może zwiększyć jego szansę na uzyskanie oczekiwanego 

zysku; 

 wynegocjowanie jak najlepszych warunków uwolnienia zakładników 

– ma na celu minimalizację kosztów, często przewyższających 

możliwości finansowe rodziny oraz zapewnienie niezbędnego czasu 

do identyfikacji osoby sprawcy i przygotowania rozwiązania 

siłowego.  Poprzez dialog skoncentrowany na wymianie zakładnika 

za określonej wartości dobro, należy skierować uwagę sprawcy na 

możliwe dla niego i korzystne rozwiązania, co z kolei może 

przyczynić się do utraty przez niego samokontroli i zwiększy 

możliwość jego rozpoznania. Przekładanie czasu spełnienia żądań 

musi być poparte oceną ryzyka, które będzie pojawiało się podczas 

przekraczania kolejnych wyznaczonych „terminów zero”; 

 przygotowanie opcji przekazania okupu – jeżeli taki sposób 

rozwiązania sytuacji kryzysowej jest brany pod uwagę powinien być 

szczegółowo przygotowany z zapewnieniem bezpieczeństwa 

wszystkim osobom biorącym w nim udział; 

 uwolnienie zakładnika – jest jednym z najważniejszym etapów 

uprowadzenia, ponieważ jest to moment, w którym sprawcy tracą 

atut zapewniający im bezpieczeństwo i jednocześnie perspektywę 

dochodu. Jest to też chwila bardzo ryzykowna dla ofiar zamachu  

i dlatego powinna być zawczasu ściśle ustalona z porywaczami; 

 zatrzymanie sprawców – jest rozważane na każdym etapie 

uprowadzenia, jednak ze względu na brak informacji 

identyfikujących przestępców najczęściej podejmuje się takie próby 

podczas przekazania okupu lub uwalniania zakładnika. Jest to chwila 

najbardziej ryzykowna i wymaga szczegółowego przygotowania  

w oparciu o wszelkie dostępne informację  

i możliwe warianty zachowania sprawców. Do tego typu działań są 

dedykowane pododdziały antyterrorystyczne Policji, zabezpieczane 

przez działania operacyjno-rozpoznawcze, technikę operacyjną, 

negocjatorów, służby ratownicze247. 

Drugą podstawowa formą zdarzenia z udziałem przetrzymywanych 

osób są sytuacje zakładnicze. Ze względu na to, że miejsce przebywania 

                                                           
247 Zob., A. Lipczyński, dz. cyt.,s. 82-88 oraz Kidnap Negotiations lesson, Critical Incident Response 
Group, FBI Academy, Quantico 2005 oraz  B. Lopez, Negocjator – prawdziwa historia 
najskuteczniejszego zawodowego negocjatora. 
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zakładników i sprawców w tym wypadku jest znane, inne są też działania 

policyjne w tym zakresie. Do najważniejszych cech takich incydentów 

należy: 

 możliwość zabezpieczenia miejsca zdarzenia – poprzez 

przeprowadzenie ewakuacji ludzi z zagrożonych rejonów, 

wyznaczenie stref i miejsc do pracy dla sił policyjnych  

i ratowniczych, koncentrację sił i środków do działań, prowadzenie 

czynności rozpoznawczych i wykorzystanie dostępnych rozwiązań 

technicznych i osobowych źródeł informacji (monitoring, rozpytanie 

świadków zdarzenia, założenie urządzeń umożlwiających 

obserwację czy zakłócenie możliwości prowadzenia komunikacji 

przez sprawcę, wykorzystanie strzelców wyborowych do 

prowadzenia obserwacji); 

 możliwość wpływania na sprawcę poprzez  widoczne działania 

policyjne – może to być element taktyki działań, ukierunkowany na 

demonstrację siły i w ten sposób manifestowanie minimalnych szans 

dla sprawcy na zakończenie incydentu bez odpowiedzialności karnej 

czy ryzyka utraty życia lub zdrowia w przypadku szturmu; 

 możliwość wpływania na sprawcę poprzez zarządzanie dostępem do 

mediów – odcinanie wody, prądu, gazu czy sygnału Internetu może 

stanowić argument w uzyskiwaniu kolejnych ustępstw ze strony 

sprawcy w przypadku pojawiania się elementarnych potrzeb 

życiowych z jego strony; 

 konieczność zabezpieczenia miejsca przed dostępem 

przypadkowych obserwatorów i przybywających na miejsce 

przedstawicieli mediów – zarządzanie informacją, która będzie 

przekazywana opinii publicznej jest kluczowym elementem, który 

należy wziąć pod uwagę podczas zarządzania działaniami 

policyjnymi; 

 konieczność przygotowania zabezpieczenia medycznego i opieki 

psychologicznej dla uwalnianych zakładników i najbliższych osób 

przetrzymywanych – bez względu na stan zdrowia uwalnianych osób 

będą one potrzebowały opieki psychologicznej i wsparcia po 

przeżyciu kryzysu. Dodatkowo osoby najbliższe zakładników mogą 

gromadzić się w miejscu zdarzenia i należy rozważyć potrzebę 

otoczenia ich opieką i wsparciem; 

 konieczność przygotowania zabezpieczenia logistycznego działań –  

w związku z możliwością trwania incydentu dłuższy okres czasu 

należy przewidzieć zorganizowanie zmianowego systemu działań, 
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przygotowania pomieszczeń do pracy i wypoczynku, jedzenia i picia 

dla wykonujących zadania funkcjonariuszy i osób znajdujących się  

w miejscu opanowanym przez sprawcę (dostarczanie jedzenia  

i picia może stanowić również argument do prowadzenia negocjacji); 

 konieczność zorganizowania systemu łączności pomiędzy 

wykonującymi zadania przedstawicielami różnych służb i formacji – 

co może stanowić poważne wyzwanie ze względu na posiadania 

przez służby różnych narzędzi komunikacji, a ujednolicenie systemu 

łączności stanowi warunek konieczny do możliwości 

porozumiewania się między nimi. 

Dodatkowymi czynnikami mogącymi utrudniać reagowanie  

w przypadku zaistnienia sytuacji zakładniczej mogą być: 

 znaczna ilość zakładników – mogąca dochodzić do kilkuset – co 

będzie powodować zwiększoną presję podczas podejmowania 

decyzji, utrudnienia w planowaniu i przeprowadzeniu operacji oraz 

udzielaniu pomocy poszkodowanym; 

 duża ilość sprawców – może powodować trudności w prowadzeniu 

negocjacji oraz przeprowadzeniu szturmu; 

 zainstalowanie na miejscu zdarzenia przez sprawców materiałów 

wybuchowych lub innych środków walki – może utrudniać lub nawet 

wykluczać możliwość przeprowadzenia niektórych opcji 

szturmowych; 

  umiejscowienie budynku lub pomieszczenia w którym są 

przetrzymywane osoby – może powodować utrudnienia  

w możliwości skorzystania z niektórych rodzajów sprzętu lub 

powodować konieczność zastosowania niestandardowych opcji 

szturmowych; 

 mobilność zajętych środków transportu – możliwość 

przemieszczania się lub znajdowanie się w ruchu opanowanego 

środka transportu (np. samolot, metro, pociąg, autobus) może 

powodować problemy z łącznością, lokalizacją, zabezpieczeniem 

miejsca zdarzenia, koncentracją sił i środków oraz  

z przeprowadzeniem negocjacji i szturmu248. 

Przykład: 

W dniu 21 września 2003 roku około godz. 20.00 do siedziby Telewizji 

Polskiej przy ul. Woronicza 17 w Warszawie przez wejście w bloku „F” wszedł 

                                                           
248 J. Stelmach, Negocjacje…, dz. cyt. [w:] K. Jałoszyński, W Zubrzycki, A. Babiński (red.), dz. cyt., s. 
288-289. 
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mężczyzna, który przy użyciu pistoletu sterroryzował strażnika i grożąc 

pozbawieniem go życia zażądał przejścia do jednego z pomieszczeń emitujących 

program. Napastnik wraz zakładnikiem zamknął się w studiu numer 7 

telewizyjnej „dwójki” przystawiając pistolet do głowy ofierze zażądał nadania na 

„żywo” programu z jego udziałem. Nagrane negocjacje pozwalają na 

odtworzenie pierwszych chwil powstałej sytuacji kryzysowej: 

- „Terrorysta (spokojnym ale podniesionym głosem): - Przepraszam czy ktoś mnie 

słyszy w reżyserce? 

- Głos z reżyserki (wahający się): - Tak słucham? 

- Terrorysta: - Proszę o telefon do studia i ekipę, która przygotuje program. 

Chodzi mi o to, żeby program poszedł na żywo. 

- Głos: Jest taki problem, że nie ma chętnego, żeby wszedł do studia. Bo się boją. 

Pan rozumie”. 

I tak też się stało, nikt nie wszedł do środka, a członkowie ekipy 

telewizyjnej przekazali terroryście instrukcje jak ma sam obsłużyć i uruchomić 

kamery w studiu. W tym czasie na miejsce dotarły siły policyjne prewencji, służby 

kryminalne, policyjni negocjatorzy Komendy Stołecznej i grupa szturmowa Biura 

Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji. Rozpoczęły się kilku 

godzinne negocjacje z napastnikiem, który cały czas trzymając pistolet przy 

głowie strażnika groził pozbawieniem go życia, jeżeli nie zostaną spełnione 

żądania wyemitowania programu z jego przesłaniem. Terrorysta dwukrotnie 

podawał terminy czasowe egzekucji zakładnika jako ostateczne do rozpoczęcia 

emisji telewizyjnej odliczając jednocześnie: „dziesięć, dziewięć, osiem…”, ale beż 

żadnych konsekwencji z jego strony, co było też udziałem policyjnego 

negocjatora.  

- Mówił też: „Wybierajcie: albo zakończenie numer 1 – robimy materiał, albo 

zakończenie numer 2 – ten człowiek zginie. Czy rzeczywiście o to chodzi, żebym 

na wizji w czasie rzeczywistym odstrzelił temu człowiekowi łeb?! ” – Jednak po 

jakimś czasie pomiędzy napastnikiem a zakładnikiem doszło do interesującej z 

punktu psychologicznego niejako symbiozy. Terrorysta trzymając cały czas 

pistolet przy głowie strażnika zmusił go do wspólnego palenia marihuany. Tak 

wywiązała się pomiędzy nimi rozmowa, podczas której wytworzyła się atmosfera 

nieformalnej wspólnoty. Fragment dialogu: „Sprawca: powiedz, podobało ci się 

życie do tej pory? Zakładnik: chu…we jest. Sprawca: Powiedz mi, dlaczego by ci 

nie ulżyć i nie palnąć ci w łeb? Zakładnik: Masz rację… Sprawca; masz żonę  

i dzieci? Zakładnik: Tak, mam żonę, a ty jeśli wolno spytać? W tym tonie 

prowadzone były dialogi pomiędzy mężczyznami, którzy wymieniali uwagi na 

temat życia i związanych z nim trosk. W zachowaniu terrorysty można było 

zauważyć objawy znużenia przeciągającymi się negocjacjami z policjantami 
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oraz wyraźne oznaki senności, które z kolei najprawdopodobniej były efektem 

zażycia środków narkotycznych i niedostatecznego dotleniania pomieszczenia 

studia telewizyjnego.  

Kiedy dochodziła godzina 23.00 napastnik zwrócił się do zakładnika  

z poleceniem zapalenia papierosa, gdyż jest on już ostatnim w jego życiu.  

W sztabie policyjnym trwały intensywne analizy osobowości sprawcy i jego 

zachowania oraz taktycznego wygaszenia zaistniałej sytuacji kryzysowej. 

Zapadła decyzja o siłowym rozwiązaniu incydentu, gdyż napastnik w akcie 

desperacji mógł zrealizować swoje groźby i zastrzelić zakładnika. Wykorzystując 

moment kiedy terrorysta odłożył pistolet od głowy ochroniarza operatorzy Biura 

Operacji Antyterrorystycznych zajęli pomieszczenie studia zatrzymując sprawcę 

i bezpiecznie ewakuując zakładnika.  

Cała akcja zakończyła się sukcesem policji, gdyż nikt podczas jej nie 

odniósł poważnych obrażeń fizycznych. Terrorystą okazał się wówczas 22-letni 

Adrian M. mieszkaniec Tomaszowa Mazowieckiego. Podczas składanych 

wyjaśnień początkowo oświadczył, że na antenie telewizji chciał przeprosić 

swoich rodziców za swoje niecne życie. Jednak wyczuwając wokół siebie medialną 

atmosferę zmienił motywy swojego postępowania stwierdzając, że chciał poprzez 

telewizję ostrzec innych o zgubnym wpływie narkotyków. Adrianowi M. 

prokuratura postawił zarzut wzięcia zakładnika z art. 252 KK oraz nielegalnego 

posiadania broni (pistolet, którym posłużył się sprawca okazał się być bronią na 

naboje gazowe, ale zgonie z prawem odpowiedzialność karna  tożsama jak za 

posiadanie broni palnej) i postanowieniem Sądu został on tymczasowo 

aresztowany na okres trzech miesięcy. Prokuratura wydała postanowienie o 

skierowaniu go na obserwację i badania psychiatryczno-psychologiczne249. 

                                                           
249 K. Liedel, A. Mroczek, dz. cyt., s. 128-130. 
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Podczas sytuacji kryzysowej o charakterze zakładniczym można 

wydzielić kilka faz. Do najważniejszych z nich należą: 

 zawiązanie się sytuacji zakładniczej – faza najczęściej związana  

z gwałtownym użyciem siły przez sprawcę, działającym w silnych 

emocjach i chcącym jak najszybciej przejąć kontrolę nad obiektem  

i osobami; wysoki stopień zagrożenia dla życia i zdrowia osób 

zatrzymanych przez napastnika; 

 opanowanie obiektu – faza związana z ustaleniem nowych 

okoliczności funkcjonowania dla osób przetrzymywanych, ustalanie 

reguł zachowań dla zakładników, faza nacechowana wysokimi 

emocjami u osób przetrzymywanych, występujący zanik normalności 

i możliwości decydowania, strach napędzany obawą  

o zdrowie i życie, zwiększenie ciśnienia krwi, trudności  

w koncentracji, mogące pojawić się halucynacje (zgodnie  

z wynikami badań mogące wystąpić nawet u 25% zakładników); 

 faza stabilizacji – pogodzenie się z sytuacją przez zakładników, 

obniżenie stresu i napięcia z początkowego wysokiego poziomu,  

próby racjonalnej oceny sytuacji, poszukiwanie możliwości zmiany 

swojego położenia, w zależności od okresu trwania sytuacji 

kryzysowej – możliwość wystąpienia syndromu sztokholmskiego; 

 momenty krytyczne – sytuacje, w których nasilają się emocje  

u sprawcy, co może powodować również określone reakcje  

w stosunku do lub wśród osób przetrzymywanych (realizacja dostaw 

do twierdzy, uwalnianie pojedynczych zakładników,  impas  

w negocjacjach, pojawienie się zwiększonych sił policyjnych na 

miejscu zdarzenia, niekorzystne relacje w mediach); 

 rozwiązanie sytuacji kryzysowej – w przypadku szturmu – 

bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia zakładników, 

operatorów i sprawców; wysoki poziom emocji, sytuacja wysokiego 

ryzyka, mocno wpływająca na kondycję psychiczną osób 

przetrzymywanych,  

w przypadku uwalniania zakładników i poddania się sprawcy – 

również wysokie emocje i obawy wśród zakładników o utratę życia  

i zdrowia250. 

Elementem działań policyjnych na miejscu zdarzenia z udziałem 

zakładników są negocjacje. Decyzję w sprawie użycia zespołu negocjatorów 

podejmuje zawsze dowódca działań policyjnych, z określeniem celu 

prowadzonych rozmów oraz zakresu dodatkowych czynności do wykonania.  

                                                           
250 Zob. M. J. McMains, Crisis…, dz. cyt. s. 473 – 480.  
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Od woli dowódcy operacji lub akcji policyjnej będzie zależało wyrażanie zgody 

na poszczególne ustępstwa ze strony negocjatorów oraz to on będzie 

decydował o czasie zakończenia rozmów. Negocjacje są jednym ze sposobów 

rozwiązania sytuacji kryzysowej, jednak możliwość oraz zakres ich 

wykorzystania należy do kompetencji kierującego działaniami policyjnymi na 

miejscu zdarzenia. Podobnie jak użycie sił specjalnych, negocjacje są 

narzędziem w rękach dowódcy działań policyjnych, który w zależności od 

rozwoju sytuacji, stopnia zagrożenia lub decyzji przełożonych będzie rozważał 

ich wprowadzenie lub zakończenie ich użycia251. 

Powyżej wymienione sposoby rozwiązania sytuacji zakładniczej są 

odmiennej natury i zupełnie innymi taktykami będą kierowali się operatorzy 

pododdziałów antyterrorystycznych, a innymi negocjatorzy policyjni. Jednak te 

całkiem różne sposoby działania mogą wzajemnie się uzupełniać  

i powodować, że skuteczność zastosowania metody równoległego użycia 

policyjnych negocjatorów oraz operatorów antyterrorystycznych będzie 

zwiększona.  

Po przybyciu na miejsce zdarzenia, funkcjonariusze policyjnych sił 

antyterrorystycznych potrzebują czasu. Ten czas jest niezbędny do 

zabezpieczenia miejsca działania, dokonania rozpoznania, pozyskania  

i przeanalizowania informacji, przygotowania ludzi i sprzętu oraz uzgodnienia 

taktyki przeprowadzenia szturmu. W tym samym czasie na miejscu zdarzenia 

powinni pojawić się policyjni negocjatorzy. Dla nich czas  

z kolei jest tym elementem, który działa na ich korzyść. Z każdą minutą 

kontaktu ze sprawcą rośnie szansa na rozwiązanie sytuacji kryzysowej bez 

użycia siły. Gdyby jednak ten cel okazał się nie do zrealizowania, to ten 

„przegadany czas”, może być skutecznie wykorzystany przez pododdział 

antyterrorystyczny na działania wymienione powyżej. Dodatkowo w trakcie 

rozmowy negocjatorzy są w stanie pozyskiwać znaczące informacje dla sztabu 

operacji policyjnej oraz obniżać emocje wśród sprawców, co powinno 

przełożyć się na ich mniej agresywne zachowanie w stosunku do zakładników. 

Kolejnym zadaniem, jakie może zostać powierzone zespołowi negocjacyjnemu 

jest odpowiednie pokierowanie zachowaniem sprawców – tak by zasugerować 

im znajdowanie się w określonym miejscu, o czasie dogodnym dla operatorów 

policyjnych do przeprowadzenia szturmu. Przykładem wykorzystania 

negocjacji policyjnych w takim celu jest zakończenie incydentu w Niemczech  

w sierpniu 2013 roku.  

W mieście Ingolstadt sprawca po wzięciu zakładników podjął rozmowy  

z policyjnym negocjatorami. Po kilku godzinach rozmów uwolnił zastępcę 

                                                           
251 J. Stelmach, Negocjacje…, dz. cyt. s. 290. 
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burmistrza z zajętego ratusza, a następnie podczas spożywania dostarczonego 

posiłku został zatrzymany przez antyterrorystów252. Powyższy przykład 

pokazuje, że nawet gdy dochodzi do szturmu podczas rozwiązywania sytuacji 

zakładniczej, nie oznacza to, że negocjacje były nieefektywne (jak słychać 

często w przekazie medialnym), ponieważ dzięki nim zostało uzgodnione 

dostarczenie posiłku i tym samym uwaga sprawcy została przez chwilę 

uśpiona. 

Taktyka prowadzenia rozmów podczas sytuacji zakładniczych jest 

podobna do tej podczas uprowadzeń, jednak jest kilka cech wyróżniających 

rozmowy tego typu, a wynikających z faktu znajomości miejsca rozgrywania 

się incydentu oraz możliwości wpływania samą obecnością sił policyjnych na 

zachowania sprawcy. Do najważniejszych wskazówek w czasie negocjacji  

z przestępcami przetrzymującymi osoby należą: 

 prowadzenie rozmów z uwzględnieniem procesu przebiegu sytuacji 

kryzysowej (schodów behawioralnych) i wykorzystywaniem czasu 

do ujawniania się kolejnych etapów w nawiązanym kontakcie – ze 

względu na zabezpieczenie miejsca zdarzenia podmiot nie ma 

możliwości ucieczki, a prowadzenie przez niego rozmowy 

gwarantuje mu w pewnym zakresie bezpieczeństwo i możliwość 

uzyskania maksymalnych korzyści (w jego mniemaniu); 

 potrzeba szybkiej identyfikacji motywu działania sprawcy może 

przyczynić się do bardziej skutecznego prowadzenia rozmów 

(ustalenie jednego z celów: instrumentalnego, interakcyjnego lub 

tożsamościowego); 

 wykorzystywanie w negocjacjach atutów panowania nad miejscem 

zdarzenia – odcinanie dostępu do mediów, zaspokajanie 

podstawowych potrzeb sprawcy (jedzenie, picie, papierosy itp.)  

i w ten sposób uzyskiwanie kolejnych ustępstw; 

 wykorzystywanie obecności sił policyjnych na miejscu zdarzenia 

poprzez możliwość uzyskania ustępstw za odstępowanie od 

rozwiązania siłowego lub widocznej obecności funkcjonariuszy; 

 przekazywanie czegokolwiek sprawcy ze zwrotnym otrzymaniem 

czegoś w zamian – po pierwsze wzmacnia relacje pomiędzy 

napastnikiem, a negocjatorem, prowadząc do wytworzenia 

mechanizmów wzajemności i kolejnych ustępstw. Po drugie 

                                                           
252 (A.R.), Niemcy, ludzie uwolnieni, terrorysta jadł kebaba gdy dosięgły go kule; [online], [dostęp 
16.02.2015r.],  
http://www.fakt.pl/Uzbrojony-mezczyzna-w-ratuszu-w-Niemczech-Ma-zakladnikow-
,artykuly,226281,1.html., [za:] J. Stelmach, Negocjacje…, dz. cyt., s. 290-292. 
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uzyskiwane, niewielkie korzyści w postaci na przykład opatrzenia 

rannych wpływają wymiernie na stabilizację sytuacji kryzysowej; 

  możliwość porozumiewania się różnymi kanałami komunikacji ze 

względu na bliskość miejsca zdarzenia; 

 konieczność wzięcia pod uwagę w negocjacjach możliwości 

prowadzenia rozmów (zgodnie z decyzją dowódcy działań) w celu 

wykonania określonego zadania w postaci na przykład zajęcia 

sprawcy dialogiem, by przeprowadzić szturm, skierowania sprawcy 

w określone miejsce, by było one dogodne dla opcji taktycznej, czy 

sprowokowania sprawcy do wyjawienia ważnych z perspektywy 

działań informacji; 

 dążenie od początku zawiązania kontaktu do uwolnienia przez 

sprawcę chorych zakładników, kobiet i dzieci – co może być aktem 

dobrej woli ze strony porywacza i tym samym zwiększyć jego dobrą 

pozycję w negocjacjach; 

 w przypadku braku zgody na uwolnienie chorych opatrzenie  

i zabezpieczenie ich stanu przez sprawcę do czasu zakończenia 

incydentu; 

 ciągłe prowadzenie oceny zachowania sprawcy w obszarze jego 

motywu oraz możliwości zakończenia kryzysu bez użycia siły – te 

informacje będą też oczekiwane od dowódcy działań, ponieważ 

między innymi na ich podstawie będzie on podejmował decyzje  

o ewentualnym rozwiązaniu siłowym; 

 sprawianie wrażenia na sprawcy, że jego żądania są negocjowane  

i istnieje możliwość wypracowania rozwiązania satysfakcjonującego 

obie strony konfliktu; 

 nie wyznaczanie z własnej inicjatywy żadnych terminów do 

spełnienia wysuwanych przez podmiot żądań; 

 nie uszczegóławianie żadnych żądań stawianych przez sprawcę – 

ogólne warunki do spełnienia są zawsze łatwiejsze niż konkretne; 

 uświadomienie sobie, że sprawca zazwyczaj ma kilka żądań do 

spełnienia, a ich ujawnianie może następować w czasie i mogą 

zmieniać swoją formę oraz zakres; 

 konieczność szczególnego przygotowania sprawcy do etapu wyjścia 

z zajmowanego obiektu w aspekcie zabezpieczenia jego 

bezpieczeństwa i osób przetrzymywanych; 

 konieczność starannej współpracy z dowódcą działań w przypadku 

przygotowania rozwiązania siłowego, tak by negocjacje ze sprawcą 

były elementem wspomagającym ten trudny etap i by negocjatorzy 
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mieli świadomość przyjętych ogólnych założeń jego 

przeprowadzenia (choć może to być również wykonane bez udziału  

i wiedzy zespołu negocjacyjnego i zależeć będzie zawsze od przyjętej 

przez dowódcę działań opcji szturmu)253. 

Praca zespołu negocjacyjnego w sytuacji zakładniczej jest szczególnie 

trudna ze względu na występowanie permanentnie czynnika zagrożenia życia  

i zdrowia zakładników. Działanie to jest dodatkowo obarczone dużym 

deficytem czasu i informacji. Należy mieć świadomość, że w pierwszych 

minutach kontaktu zespół wie niewiele o charakterze zdarzenia, a to zespół ma 

być z perspektywy dowódcy działań głównym źródłem zdobywania informacji. 

Jest to duża odpowiedzialność, powodująca napięcie i silne emocje po stronie 

negocjatorów. Do tego może jeszcze dochodzić wyczerpanie  

i zwątpienie w przypadku przedłużających się rozmów, połączone z obawą  

o życie i zdrowie zakładników podczas ewentualnego szturmu. 

Elementem, który należy wziąć pod uwagę podczas rozwiązywania 

zdarzeń z udziałem zakładników (zarówno uprowadzeń jaki i sytuacji 

zakładniczych), jest możliwość zawiązania się wśród zakładników tzw. 

syndromu sztokholmskiego. Jest to szczególna forma identyfikacji  

z agresorem, która została opisana po zdarzeniu z sierpnia 1973 roku, 

rozegranym w banku Sveriges Kreditbank w Sztokholmie. Wyposażony  

w broń maszynową Jan-Erik Olsson wtargnął do budynku i po oddaniu kilku 

strzałów kontrolował sytuację. Ze względu na szybkie pojawienie się policji 

przestępca zdecydował się na zatrzymanie czterech pracowników banku 

 w roli zakładników. Zgodnie z żądaniami Olsson’a do banku sprowadzono  

z więzienia jego wspólnika Clarka Olofssona. Obaj przestępcy przetrzymywali 

przez 131 godzin zakładników warunkach określonych jako „koszmarne”254. 

Porywacze bezpośrednio grozili zakładnikom śmiercią, zawiadomili także 

policję, że umieścili na szyjach zakładników pętle, co spowoduje ich uduszenie 

w efekcie utraty przytomności na skutek ewentualnego ataku z użyciem 

gazu255. Ukryte policyjne mikrofony umieszczone w skarbcu, w którym 

przetrzymywano zakładników, ujawniły specyficzne relacje powstające 

pomiędzy zakładnikami i sprawcami. Na największą uwagę zasługuje 

konsensualny kontakt fizyczny pomiędzy Olssonem i jedną z zakładniczek 

podczas trwania incydentu. Niedługo po jego zakończeniu zarwała ona 

                                                           
253 Zob. S. Hancerli, Negotiation, communication, and decision strategies used by hostage/crisis 
negotiators, s. 51-74, M. J. McMains, Crisis…, dz. cyt. s. 473 – 480. 
254 A. Salatkin, Stokholm Syndrome Revised, dostępny online, http://www.policechiefmagazine.org/, 
[dostęp: 16.08.2016 r.], [za:] Ł Pyś, dz. cyt., s. 51-55. 
255 M. Tokarz, Manipulacja…, dz. cyt. s. 411. 
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zaręczyny ze swoim ówczesnym narzeczonym, oraz wyjawiła swoje uczucia dla 

Olssona. Później odwiedzała go w więzieniu, ostatecznie się z nim zaręczając256.  

Zawiązanie się tej szczególnej relacji pomiędzy sprawcą a zakładnikiem 

jest możliwe dzięki kilku mechanizmom psychologicznym. Porywacze po 

zawiązaniu się sytuacji kryzysowej są z reguły bardzo brutalni, a strach  

w zakładnikach osiąga poziom maksymalny. Wraz z upływem czasu osoby 

pozbawione wolności widzą i zaczynają rozumieć motywy sprawców, poza tym 

żyją i to dzięki dobrej woli sowich oprawców. Tłumaczą to sobie całkowicie 

nienaturalnie, że jednak nie odcięto im ręki ani nie skrzywdzono  

w sposób nadmiernie wysoki. W związku z tym, sprawcy okazali się dla nich 

łaskawi. Z kolei za całą sytuację, w której się znaleźli zaczynają winić siły 

policyjne. Bo gdyby patrol policji się nie zjawił, sprawcy opuściliby budynek  

i nie powstałaby żadna sytuacja zakładnicza. Przedłużające się negocjacje  

i działania policyjne w oczach zakładników są nieudolne i tylko powodują 

negatywne emocje u sprawców. W związku z tym, wina policji może być  

w odczuciu zakładników większa niż samych porywaczy. Kumuluje się to 

jeszcze, ze strachem przed przewidywanym szturmem, który dla zakładników 

jest chwilą, kojarzoną z ryzykiem utraty życia. Te wszystkie czynniki sprawiają, 

że wytwarza się w takich okolicznościach szczególna więź pomiędzy 

sprawcami a zakładnikami, która w różny sposób może oddziaływać na 

charakter prowadzonych działań policyjnych. Z jednej strony wywiązanie się 

syndromu jest pożądane, ponieważ daje gwarancję mniejszego ryzyka 

skrzywdzenia zakładników przez porywaczy257. Z drugiej strony nadmierne 

zaufanie zakładników, pokładane w przestępcy może utrudniać działania 

policyjne, a nawet je uniemożliwiać w przypadku dobrowolnego i wymiernego 

pomocnictwa sprawcom. W związku z powyższym, rozmowy prowadzone 

przez negocjatorów powinny być ukierunkowane również na kontrolowanie 

relacji pomiędzy sprawcą,a zakładnikami, oraz monitorowanie procesu 

zawiązywania się syndromu sztokholmskiego. Identyfikacja  

powstania więzi będzie bowiem kolejną wskazówką umożliwiającą ocenę 

                                                           
256 A. Salatkin, Stokholm Syndrome Revised, dostępny online, http://www.policechiefmagazine.org, 
[dostęp: 16.08.2016 r.], [za:] Ł Pyś, dz. cyt., s. 51-55. 
257 W kontekście bezpieczeństwa zakładników pożądane z ich strony są przykładowe następujące 
zachowania: unikanie spierania się ze sprawcą; wykazywanie ciągłej kooperacji; unikanie skarżenia 
się; przestrzeganie ściśle reguł wyznaczonych przez sprawcę; docenianie przysług i aktów dobrej 
woli skierowanych ze strony porywacza; dążenie do wytworzenia pozytywnych odczuć związanych z 
ich osobą u sprawcy; uświadomienie sobie, że policja i negocjatorzy robią wszystko, by uratować ich 
życie; zachowanie zgodne ze wskazówkami policji podczas szturmu, nie wykazywanie się inicjatywą, 
nie pomaganie policji w ujęciu sprawcy, zadbanie o swoje bezpieczeństwo poprzez przyjęcie 
odpowiedniej pozycji i czekanie na zakończenie działań policyjnych. (źródło: S. Hancerli, dz. cyt., s. 
55.). 
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sytuacji bieżącej i ukierunkowanie działań mających na celu jej pokojowe 

rozwiązanie.  

Podczas prowadzenia rozmów ze sprawcą sytuacji zakładniczej czy 

uprowadzenia, negocjatorzy moją w rękach istotny argument natury 

prawnej, który odpowiednio przygotowany i przedstawiony sprawcy może 

przyczynić się do rozwiązania sytuacji kryzysowej. Jest to norma znajdująca się 

w art. 252 Kodeksu Karnego. Na jej podstawie przestępca, który dopuścił się 

wzięcia zakładników, może nie podlegać karze, jeżeli odstąpił od zamiaru 

wymuszenia i zwolnił zakładnika258. Przepis ten daje pierwszeństwo ochronie 

życia i zdrowia zakładnika, przed zasadą sprawiedliwości, wymagającą 

ukarania sprawcy dokonanego przestępstwa259. Ważne jest w ujęciu tej 

dyspozycji, że nie może dojść w tym wypadku do udręczenia przetrzymywanej 

ofiary oraz jest to jedynie zwolnienie z kary za czyn z art. 252 § 1 i nie ma 

zastosowania do innych przestępstw możliwych do popełnienia w trakcie 

zdarzenia (np. nielegalnego posiadania broni palnej).  

W przypadku dręczenia zakładnika, sąd może odstąpić od wymierzenia kary  

w takim wypadku, a gdy odstąpienie było dobrowolne wtedy odstępuje.  

Ta dobrowolność czynu ma znaczenie w przypadku działania sprawcy 

połączonego ze znęcaniem się nad zakładnikiem. Nie ma natomiast  

w opisywanym powyżej przepisie tej konieczności w sytuacji związanej jedynie 

z przetrzymywaniem bez wyrządzania innym osobom żadnej krzywdy. 

Regulacja ta jest kapitalnym narzędziem w rękach negocjatora, a jej szybkie 

uświadomienie sprawcy daje możliwość zahamowania postępu jego 

negatywnych zachowań w stosunku do zakładników. Za każdym razem jednak 

rozmawiając o tym rozwiązaniu ze sprawcą należy przeprowadzić konsultacje 

na temat jego dopuszczalności w konkretnym przypadku  

i zaistniałych okolicznościach. Wówczas składane zapewnienia będą miały 

                                                           
258 Art. 252. § 1. Kto bierze lub przetrzymuje zakładnika w celu zmuszenia organu państwowego lub 
samorządowego, instytucji, organizacji, osoby fizycznej lub prawnej albo grupy osób do określonego 
zachowania się, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.  
§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 łączył się ze szczególnym udręczeniem zakładnika, sprawca  
podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia 
wolności.  
§ 3. Kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego w § 1, podlega karze pozbawienia 
wolności do lat 3.  
§ 4. Nie podlega karze za przestępstwo określone w § 1, kto odstąpił od zamiaru wymuszenia i 
zwolnił zakładnika.  
§ 5. Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary wobec sprawcy czynu określonego 
w § 2, który odstąpił od zamiaru wymuszenia i zwolnił zakładnika, a stosuje nadzwyczajne 
złagodzenie kary, jeżeli odstąpienie od zamiaru wymuszenia i zwolnienie zakładnika 
nastąpiło dobrowolnie. 
259 Zob. L. Gardocki,  dz. cyt., s. 283. 
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wymiar bardziej profesjonalny i być może przyczynią się do zmiany decyzji  

w zachowaniu sprawcy. 

5.3 Groźby użycia przez sprawcę broni lub niebezpiecznego 

narzędzia albo materiału w stosunku do osób i mienia 

Sytuacje powyższe polegają na groźbie użycia przez sprawcę sytuacji 

kryzysowej broni lub niebezpiecznego narzędzia czy materiału w stosunku do 

ludzi bądź mienia.  Mogą one mieć miejsce zarówno w trakcie prób 

samobójczych, jak i zdarzeń z udziałem przetrzymywanych osób lub bez nich. 

Są to też sytuacje związane z opanowaniem obiektu przez sprawcę, który grozi 

użyciem broni palnej lub innego niebezpiecznego narzędzia, w tym materiału 

wybuchowego czy łatwopalnego w stosunku do ludzi lub mienia, co sprawia 

dodatkowe trudności ze względu na konieczność dotarcia do niego 

 w celu zatrzymania (zabarykadowanie się sprawcy). Ważne w kwalifikacji 

takiego zachowania jest występowanie zagrożenia dla życia, zdrowia lub 

mienia bez względu na to, czy jest ono skierowane do innych osób, czy też 

jedynie w stosunku do sprawcy. Mogą to być również incydenty, w których 

istnieje podejrzenie posiadania broni lub niebezpiecznego narzędzia przez 

sprawcę, a nie posiada on żadnych zakładników i nie ma chęci popełnienia 

samobójstwa (na przykład doszło do zabójstwa i sprawca zabarykadował się 

w mieszkaniu). To również takie sytuacje kryzysowe, które są wynikiem 

nieudanej próby zatrzymania przestępcy przez siły policyjne, który następnie 

zabarykadował się i posiada broń. We wszystkich wymienionych przypadkach, 

głównym czynnikiem kwalifikującym takie zdarzenie do tej kategorii jest 

posiadanie przez sprawcę broni lub niebezpiecznego narzędzia czy materiału  

i groźba jego użycia. Do tej grupy można będzie zaliczyć również sytuacje,  

w których sprawca informuje o groźbie użycia broni czy materiałów 

wybuchowych będąc w innym miejscu, nieznanym służbom policyjnym (na 

przykład przekazanie takiej informacji przez telefon). Wówczas podjęcie 

rozmowy z tak osobą może być kwalifikowane jako swoiste negocjacje, mające 

na celu spowodowanie porzucenia zamiaru wykonania grożącego 

niebezpieczeństwem czynu z użyciem na przykład materiału wybuchowego. 

Przykład:  

W czwartek wieczorem sąsiedzi wezwali policję do agresywnego 

mieszkańca ulicy Płockiej w Gdyni. Mężczyzna awanturował się, a potem 

zabarykadował  

w domu. Pomogła dopiero interwencja policyjnego negocjatora. 

Mieszkańcy jednego z osiedli domków jednorodzinnych w Gdyni Małym 

Kacku wezwali policję około godz. 18.  
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– Mieszkańcy zgłosili, że ich sąsiad zachowuje się agresywnie - mówi 

nadkom. Michał Rusak, rzecznik prasowy komendanta miejskiego policji w Gdyni. 

Mężczyzna zamknął się w swoim mieszkaniu, nie chciał wpuścić do domu policji,  

a w związku z tym, że prawdopodobnie widziany był z ostrym narzędziem, 

zdecydowaliśmy się wezwać negocjatora.  

Policja poprosiła mieszkańców ulicy, aby nie wychodzili z domów. Jak 

twierdzi rzecznik, ewakuacja nie była potrzebna.  

– Jedynie lokatorzy budynku bezpośrednio sąsiadującego z domem 

agresywnego mężczyzny opuścili mieszkanie, tak było bezpieczniej - mówi 

nadkom. Rusak. Wszyscy zachowali się bardzo rozsądnie.  

Negocjacje zakończyły się kilkanaście minut przed godziną 21. Mężczyzna 

sam opuścił mieszkanie.  

– Nasze działania skupiały się na agresywnym mężczyźnie, obawialiśmy 

się, że zrobi sobie krzywdę - mówi rzecznik policji. - Na szczęście po negocjacjach 

sam wyszedł i zgodził się pojechać na badanie do szpitala, gdzie lekarze 

sprawdzą jego stan psychofizyczny.  

Grupa dochodzeniowa przeszukuje mieszkanie. Sprawdza, czy są w nim 

niebezpieczne narzędzia. Świadkowie zostaną przesłuchani, a doniesienia, m.in.  

o tym, że mężczyzna zniszczył stojące na ulicy samochody, będą weryfikowane260. 

Groźba użycia broni może być związana z pozbawieniem wolności 

innej osoby, ale bez kierowania określonych żądań. Przestępstwo 

pozbawienia wolności261 bez elementu zakładniczego, jest to przestępstwo 

umyślne, polegające na pozbawieniu człowieka wolności w wymiarze 

fizycznym oraz trwałym, czyli posiadającym określony wymiar czasowy.  

W opisie czynu nie jest istotny cel działania sprawcy i nie jest wyróżniona 

osoba ofiary (osoby pozbawionej wolności). W kontekście działań policyjnych 

można do takich sytuacji zaliczyć sytuacje zabarykadowań, w których osoba 

sprawcy nie kieruje żadnych żądań do nikogo w kontekście ofiary. Można 

zatem stwierdzić, że jest to podstawowa forma czynu związana  

z pobawieniem wolności człowieka, jednak nie ma ona charakteru sytuacji 

zakładniczej. Ze względu na to, że pomimo nie występowania celu po stronie 

                                                           
260Policyjna akcja w Gdyni Agresywny mężczyzna awanturował się, a potem zabarykadował w domu, 
2016-09-01 
 http://gdynia.naszemiasto.pl/artykul/policyjna-akcja-w-gdyni-agresywny-mezczyzna-
awanturowal-sie,3844310,art,t,id,tm.html [dostęp: 16.10.2016 r]. 
261 Zgodnie z Kodeksem Karnym: Art. 189. § 1. Kto pozbawia człowieka wolności, podlega karze 
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.  
§ 2. Jeżeli pozbawienie wolności trwało dłużej niż 7 dni, sprawca  podlega karze pozbawienia wolności 
od roku do lat 10.  
§ 3. Jeżeli pozbawienie wolności, o którym mowa w § 1 lub 2, łączyło się ze szczególnym udręczeniem, 
sprawca  podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. 
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sprawcy, istnieje możliwość szczególnego udręczenia takiej ofiary, 

ustawodawca przewidział znaczne zagrożenie karą w przypadku takiej formy 

kwalifikowanej (do 10 lat pozbawienia wolności). Jest to też czyn,  

który ze względu na zagrożenie wysoką karą może być przestępstwem o 

charakterze terrorystycznym (gdy będzie dodatkowo spełniony wymóg 

materialny w postaci jednego z celów a art. 115 § 20). 

Aby zrozumieć złożony charakter zdarzenia polegającego na groźbie 

użycia broni czy materiałów wybuchowych można przeanalizować przypadek 

mężczyzny, który zabarykadował się wraz z przyjaciółką w mieszkaniu  

w Sanoku w dniu 10 stycznia 2013 roku. 

Zanim doszło w czwartek do tragedii w Sanoku, dzień wcześniej 

(9 stycznia) we wsi Międzybrodzie dokonano zabójstwa 29-letniego Krystiana L., 

którego znaleziono z ranami postrzałowymi. Wyglądało to na egzekucję. 

Policjanci z wydziału kryminalnego podkarpackiej policji jako potencjalnego 

zabójcę szybko wytypowali Andrzeja B. ps. Żółw. Podejrzewali, że była 

to zbrodnia na tle narkotykowym. Ostatnio pojawił się także wątek emocjonalny 

– kłótnia mężczyzn o kobietę. 

Czwartek, 10 stycznia. Śledczy postanawiają zatrzymać Żółwia. 

O godzinie 12.20 oficerowie kryminalni wraz z oddziałem antyterrorystycznym 

podjeżdżają pod czteropiętrowy budynek przy ul. Ceglanej w Sanoku. Mężczyzna 

wytypowany jako morderca Krystiana L. zajmuje trzypokojowe mieszkanie 

na trzecim piętrze. Policjanci zakładają, że może z nim być jego 17-letnia 

przyjaciółka. Ustalono, że mieszkali z sobą od kilku miesięcy. Kiedy policjanci 

wybiegają z samochodu, padają strzały. Nie wiemy na razie, czy przypadkowo 

wyjrzał przez okno, czy też został ostrzeżony o grożącym mu zatrzymaniu. 

Policja do drugiej wersji podchodzi sceptycznie. 

Funkcjonariusze proszą o posiłki. Natychmiast zostają wysłane oddziały 

prewencji z Sanoka, by wyizolować budynek, w którym zabarykadował się 

Andrzej B. z dziewczyną. Policjanci uzyskali informację, że Żółw może mieć broń 

krótką kalibru 9 mm i sztucer. 

Godzina 12.26 

W Biurze Operacji Antyterrorystycznych w Warszawie wszczęto alarm. 

Funkcjonariusze gotowi są wyruszyć w drogę. Komendant główny policji 

nie zastanawia się długo i postanawia wysłać BOA do Sanoka. 

Godzina 13.05 

Lotnisko Bemowo. Wylatuje pierwszy śmigłowiec Sokół 

z antyterrorystami. Piętnaście minut później drugi, Mi-8. W tym czasie policjanci 

ustalają numery telefoniczne mieszkańców budynku, w którym zabarykadował 

się bandyta. Obdzwaniają numer po numerze i proszą, aby ludzie nie opuszczali 
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mieszkań. Ewakuacja ich w tej chwili stanowi zbyt duże zagrożenie, mogliby się 

znaleźć na linii strzału Andrzeja B. 

Godzina 22.00 

Zapada decyzja o szturmie. Wyznaczono go na pierwszą w nocy. Dlaczego 

nie weszli wcześniej? Policjanci nie mogli tego uczynić. Uznali, że to typowa 

sytuacja zakładnicza. To bez znaczenia, że kobieta jest emocjonalnie związana 

z zatrzymywanym. Ona nie ma nic wspólnego z przestępstwem. Nie można 

ryzykować jej życia. W takim wypadku rozwiązanie siłowe jest 

ostatecznością. Negocjatorzy nie zaprzestają prób nawiązania kontaktu. 

Godzina 1.00 

Następuje szturm. Wybuchają granaty hukowe. Pada strzał. Powód? 

Atakuje ich agresywny pies. Zabijają go. Przeszukują mieszkanie. Docierają 

do łóżka, na którym leżą Andrzej B. i jego 17-letnia dziewczyna. Są odświętnie 

ubrani, trzymają się za ręce. Niestety, nie żyją. Oboje mają rany postrzałowe. 

– Jak w szekspirowskiej tragedii – mówi policjant, który znalazł się 

na miejscu dramatu262. 

To tragiczne w skutkach zdarzenie pokazuje skomplikowaną naturę 

sytuacji kryzysowej. Podejmowane przez Policję działania były można 

powiedzieć książkowe. Najpierw zabezpieczenie miejsca zdarzenia, ewakuacja 

zagrożonego rejonu, koncentracja sił i środków, wzmocnienie sił policyjnych 

centralnym pododdziałem antyterrorystycznym BOA KGP. Prowadzenie 

negocjacji, a w tym wypadku bardziej próba podjęcia kontaktu ze sprawcą 

(nieudana). System dowodzenia, przygotowanie do szturmu 

i wreszcie wykonanie operacji antyterrorystycznej – wszystko na właściwym 

i wysokim poziomie. Jednak determinacja sprawcy w tym wypadku była 

kluczowa dla napisanego scenariusza. Pomimo podjętych wysiłków  

i priorytetów skoncentrowanych na zachowaniu życia sprawcy i znajdującej się 

z nim kobiety (do końca nie była znana przyczyna pozostawania jej w tym 

miejscu ze sprawcą – czy było to działanie dobrowolne czy była do tego 

zmuszona), nie udało się uratować życia tych ludzi. Analiza tego zdarzenia też 

nie pokazuje jednoznacznie czy było to samobójstwo rozszerzone, czy sytuacja 

zakładnicza. Z pewnością była to groźba użycia broni  

z zabarykadowaniem się sprawcy po wcześniejszym dokonaniu zbrodni 

zabójstwa.  

Działania policyjne w wypadkach gróźb użycia broni lub 

niebezpiecznego narzędzia są szczególnie skomplikowane przede wszystkim 

ze względu na istniejące zagrożenie ze strony sprawcy. Udział zespołu 
                                                           
262 Ujawniamy kulisy akcji policji w Sanoku, https://www.wprost.pl/383889/Ujawniamy-kulisy-akcji-
policji-w-Sanoku, [dostęp: 26.10.2016 r.]. 
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negocjacyjnego do rozwiązania zdarzeń z użyciem broni czy innego 

niebezpiecznego narzędzia jest niezbędny, ponieważ ogranicza do minimum 

ryzyko dla interweniujących policjantów i ewentualnych innych osób 

znajdujących się w pobliżu sprawcy. Do najważniejszych wskazówek 

związanych z działaniami policyjnymi w tym z negocjacjami należą między 

innymi: 

 podjęcie natychmiastowych działań ewakuacyjnych  

i zabezpieczających miejsce zdarzenia; 

 prowadzenie rozmów przez zespół negocjacyjny zgodnie z ogólnymi 

zaleceniami, biorąc pod uwagę naturę kontaktu wynikającą  

z modelu schodów zmian behawioralnych; 

 podjęcie kontaktu ze sprawcą z zachowaniem warunków 

bezpieczeństwa dla negocjatorów i innych osób; 

 w zależności od zadania postawionego przez dowódcę działań 

prowadzenie rozmów w kierunku rozwiązania sytuacji kryzysowej 

lub/i wykonania dodatkowego zadania; 

 rozpoznanie czy w miejscu zdarzenia znajdują się inne osoby, którym 

może grozić niebezpieczeństwo ze strony sprawcy; 

 zdawanie sobie sprawy z tego, że sprawca jest pod wpływem silnych 

emocji, możliwe że po dokonanym czynie przeciwko życiu i zdrowiu 

i może mieć świadomość nieuniknionej odpowiedzialności  

za popełnione przestępstwo; 

 taka sytuacja może przerodzić się w manifestowaną próbę 

samobójczą lub sytuację zakładniczą, w związku z tym zalecane jest 

nieustanne monitorowanie zachowania i nastrojów podmiotu  

w obszarze zachodzących u niego zmian behawioralnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozwiązywanie sytuacji kryzysowych w działaniach policyjnych 

 

6. DZIAŁANIA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ W SYTUACJACH 

KRYZYSOWYCH 

6.1 Zadania i właściwość Żandarmerii Wojskowej 

Żandarmeria Wojskowa (ŻW) jest wyodrębnioną i wyspecjalizowaną 

służbą wchodzącą w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Podstawą 

prawną działania formacji jest Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r.  

o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych263. Biorąc 

pod uwagę zakres zadań i jej właściwość można zauważyć, że służba ta może 

być uznawana za wojskowy odpowiednik policji w siłach zbrojnych. Zadania 

ŻW są tożsame z czynnościami wykonywanymi wobec osób cywilnych przez 

Policję, a ze względu na specyfikę środowiska wojskowego zakres uprawnień 

żandarmów jest w niektórych obszarach szerszy. Oblicza współczesnych 

zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego powodują też coraz częstszą 

potrzebę zaangażowania Żandarmerii Wojskowej w działania wspomagające 

cywilne formacje ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wiedza, 

doświadczenie oraz specjalistyczne wyposażenie, stają się elementem 

wzmocnienia cywilnego pionu bezpieczeństwa, a naturalnym partnerem do 

wspólnych działań dla żandarmerii jest Policja. W praktycznym wymiarze, ta 

współpraca przekłada się na wspólne działania profilaktyczne, wykonywanie 

patroli w tym ruchu drogowego, zabezpieczanie imprez masowych czy 

uroczystości zwiększonego ryzyka dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, 

ochranianie ważnych z perspektywy bezpieczeństwa obiektów oraz szereg 

czynności dochodzeniowo-śledczych i operacyjno-rozpoznawczych. Również 

reagowanie na sytuacje kryzysowe jest obszarem współpracy pomiędzy 

formacjami. Zakresy tych czynności są bardzo podobne różniąc się jedynie 

właściwością podmiotową. Dlatego też dla pełnego wyczerpania tematu 

reagowania na zdarzenia kryzysowe w działaniach policyjnych, należy poznać 

charakter wykonywania tych czynności przez Żandarmerię Wojskową na 

terenach i w obiektach wojskowych. 

  Żandarmeria Wojskowa wykonuje zadania należące do jej zakresu 

działania w Siłach Zbrojnych i jest właściwa wobec: 

 żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową; 

 żołnierzy niebędących w czynnej służbie wojskowej w czasie 

noszenia przez nich mundurów oraz odznak i oznak wojskowych; 

                                                           
263 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach 
porządkowych (UŻW), (Dz. U. z 2013 r. poz. 568, z późn. zm.). 
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 pracowników zatrudnionych w jednostkach wojskowych: 

o w związku z ich zachowaniem się podczas pracy w tych 

jednostkach, 

o w związku z popełnieniem przez nich czynu zabronionego przez 

ustawę pod groźbą kary, wiążącego się z tym zatrudnieniem; 

 osób przebywających na terenach lub w obiektach jednostek 

wojskowych; 

 innych osób niż określone w pkt 1–4, podlegających orzecznictwu 

sądów wojskowych albo jeżeli wynika to z odrębnych przepisów; 

 osób niebędących żołnierzami, jeżeli współdziałają z osobami,  

o których mowa w pkt 1–5, w popełnieniu czynu zabronionego przez 

ustawę pod groźbą kary albo też jeżeli dokonują czynów 

zagrażających dyscyplinie wojskowej albo czynów przeciwko życiu 

lub zdrowiu żołnierza albo mieniu wojskowemu; 

 żołnierzy sił zbrojnych państw obcych, przebywających na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz członków ich personelu 

cywilnego, jeżeli pozostają w związku z pełnieniem obowiązków 

służbowych, o ile umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita 

Polska jest stroną, nie stanowi inaczej264. 

Przedstawiony powyżej katalog osób, wobec których może wykonywać 

swoje zadania Żandarmeria Wojskowa jest warunkowany przez dwa czynniki 

właściwości. Po pierwsze miejsca – żandarmi mogą wykonywać swoje zadania 

przede wszystkim na terenach i w obiektach wojskowych  

i są właściwi wobec wszystkich znajdujących się tam osób. W praktyce odbywa 

się to tak, że reagowanie wobec osób cywilnych na terenach wojskowych jest 

wykonywane przez ŻW lub wojskowe organy porządkowe,  

a następnie osoby cywilne po wykonaniu niezbędnych czynności  

są przekazywane Policji lub innym właściwym służbom. Określona miejscem 

podejmowania działań właściwość ŻW jest istotna ze względu na potencjalny 

zakres wykonywania czynności w sytuacji wystąpienia sytuacji kryzysowej. 

Żandarmeria Wojskowa jest bowiem właściwa wobec każdego sprawcy 

znajdującego się na terenach administrowanych przez wojsko, bez żadnych 

ograniczeń – podobnie jak Policja na terenach ogólnodostępnych.  

Drugi czynnik właściwości jest związany z kategorią osób w stosunku do 

których ŻW może podejmować działania. Najogólniej mówiąc, są to osoby 

będące żołnierzami, pracownicy cywilni w określonych sytuacjach oraz osoby 

współpracujące z żołnierzami lub pracownikami wojska w popełnianiu czynów 

zabronionych. Wynika z tego, że formacja może podejmować działania wobec 

                                                           
264 Art. 3 UŻW. 
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tych osób, wynikające z zakresu jej zadań ustawowych, również poza terenami 

wojskowymi. Z perspektywy reagowania na sytuacje kryzysowe mogące 

wystąpić z udziałem żołnierzy w takich miejscach, ŻW jest jak najbardziej 

właściwa. Jednak ta właściwość nie wyklucza w żaden sposób możliwości 

realizacji policyjnych, a nawet ze względu na charakter miejsca nadaje 

policjantom pierwszeństwo w podejmowaniu działań antykryzysowych. Jest to 

jak najbardziej zasadne rozwiązanie, że w przypadku stwarzania zagrożenia 

dla życia lub zdrowia na terenach ogólnodostępnych działania, może i będzie 

podejmowała Policja, bez względu na charakter sprawcy takiego incydentu.  

W takich przypadkach, czynności wykonywane przez obie formacje powinny 

mieć charakter wspólny z dominującą i kierowniczą rolą Policji  

jako organu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo i porządek publiczny  

w państwie. 

Do ustawowych zadań Żandarmerii Woskowej należy: 

 zapewnianie przestrzegania dyscypliny wojskowej; 

 ochranianie porządku publicznego na terenach i obiektach jednostek 

wojskowych oraz w miejscach publicznych; 

 ochranianie życia i zdrowia ludzi oraz mienia wojskowego przed 

zamachami naruszającymi te dobra; 

 prowadzenie działań antyterrorystycznych w rozumieniu ustawy  

z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych  

(Dz. U. poz. 904) na obszarach lub w obiektach należących do 

komórek i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony 

Narodowej lub przez niego nadzorowanych albo administrowanych 

przez te komórki i jednostki organizacyjne; 

 wykrywanie przestępstw i wykroczeń, w tym skarbowych, 

popełnionych przez osoby, wobec których ŻW jest właściwa, 

ujawnianie i ściganie ich sprawców oraz ujawnianie  

i zabezpieczanie dowodów tych przestępstw i wykroczeń; 

 dokonywanie analizy oświadczeń o stanie majątkowym żołnierzy 

zawodowych i przedstawianie Ministrowi Obrony Narodowej 

wniosków w tym względzie; 

 zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń przez osoby, 

wobec których ŻW jest właściwa oraz innym zjawiskom 

patologicznym,  

a w szczególności: alkoholizmowi i narkomanii w Siłach Zbrojnych; 

 współdziałanie z polskimi oraz zagranicznymi organami i służbami 

właściwymi w sprawach bezpieczeństwa i porządku publicznego 

oraz policjami wojskowymi; 
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 zwalczanie klęsk żywiołowych, nadzwyczajnych zagrożeń 

środowiska i likwidowanie ich skutków oraz czynne uczestniczenie 

w akcjach poszukiwawczych, ratowniczych i humanitarnych, 

mających na celu ochronę życia i zdrowia oraz mienia; 

 wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach265. 

Zadania Żandarmerii Wojskowej obejmują szereg czynności na rzecz 

bezpieczeństwa i porządku publicznego z uwzględnieniem ochrony życia  

i zdrowia ludzi oraz mienia wojskowego przed zamachami naruszającymi te 

dobra. W połączeniu z właściwością formacji opisaną powyżej dają pełny obraz 

możliwości wykorzystania potencjału formacji na rzecz systemu 

bezpieczeństwa państwa. Powyższe zadania Żandarmeria Wojskowa 

wykonuje poprzez: 

 kontrolowanie przestrzegania dyscypliny wojskowej oraz porządku 

publicznego; 

 interweniowanie w przypadkach naruszenia dyscypliny wojskowej 

lub porządku publicznego; 

 opracowywanie dla właściwych organów informacji o stanie 

dyscypliny wojskowej i przestępczości w Siłach Zbrojnych, a także 

występowanie do tych organów z wnioskami mającymi na celu 

zapobieżenie popełnianiu przestępstw, wykroczeń i przewinień 

dyscyplinarnych; 

 wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych; 

 wykonywanie czynności procesowych w zakresie i na zasadach 

przewidzianych w przepisach o postępowaniu karnym i karnym 

skarbowym; 

 zabezpieczanie śladów i dowodów popełnienia przestępstw  

i wykroczeń oraz sporządzanie ekspertyz i opinii 

kryminalistycznych; 

 poszukiwanie sprawców przestępstw i wykroczeń oraz zaginionych 

żołnierzy, a także poszukiwanie utraconych przez jednostki 

wojskowe: broni, amunicji, materiałów wybuchowych i innego 

mienia wojskowego oraz materiałów zawierających informacje 

niejawne; 

 wykonywanie kontroli ruchu drogowego, pilotowanie kolumn 

wojskowych oraz kierowanie ruchem drogowym, w zakresie i na 

zasadach przewidzianych w przepisach o ruchu drogowym  

i o drogach publicznych; 

                                                           
265 Art. 4 ust. 1 UŻW. 
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 kontrolowanie uprawnień żołnierzy do noszenia munduru oraz 

odznak i oznak wojskowych, posiadania uzbrojenia i ekwipunku 

wojskowego oraz przebywania poza terenami i obiektami jednostek 

wojskowych; 

 kontrolowanie posiadania uprawnień do używania munduru oraz 

odznak i oznak wojskowych, w zakresie i na zasadach 

przewidzianych w przepisach o odznakach i mundurach; 

 konwojowanie osób, dokumentów i mienia wojskowego; 

 przymusowe doprowadzanie osób, w zakresie i na zasadach 

przewidzianych w przepisach o postępowaniu karnym, karnym 

skarbowym, karnym wykonawczym i cywilnym; 

 asystowanie przy czynnościach egzekucyjnych, w zakresie i na 

zasadach przewidzianych w przepisach o postępowaniu cywilnym  

i o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; 

 współuczestniczenie w zapewnianiu porządku podczas trwania 

imprez masowych przeprowadzanych na terenach i w obiektach 

jednostek wojskowych, w zakresie i na zasadach przewidzianych  

w przepisach o bezpieczeństwie imprez masowych; 

 wykonywanie zadań policji sądowej w sądach wojskowych  

i powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury,  

w których utworzono komórki organizacyjne do spraw wojskowych; 

 kontrolowanie ochrony mienia wojskowego, a w szczególności 

przechowywania uzbrojenia i środków bojowych; 

 kontrolowanie przestrzegania przepisów o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz o narkomanii,  

a także wykonywanie czynności przewidzianych w tych przepisach 

dla organów wojskowych; 

 przyjmowanie i zwalnianie z izby zatrzymań osób, osadzonych na 

podstawie przepisów o dyscyplinie wojskowej, wykonujących karę 

aresztu izolacyjnego oraz tymczasowo aresztowanych lub skazanych 

na podstawie przepisów karnych, oraz prowadzenie ich ewidencji, 

przechowywanie dokumentów dotyczących pobytu tych osób w 

izbach zatrzymań oraz ich rzeczy osobistych, złożonych do depozytu, 

a także nadzorowanie osób przebywających w izbach zatrzymań; 

 wykonywanie czynności ochronnych w stosunku do uprawnionych 

osób, a także zabezpieczanie pobytu w jednostkach wojskowych osób 

zajmujących kierownicze stanowiska państwowe i delegacji 

zagranicznych 
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 wykonywanie czynności na polecenie sądu wojskowego  

i prokuratora wojskowego oraz sądu powszechnego i prokuratora 

powszechnej jednostki organizacyjnej prokuratury, a także organów 

administracji rządowej, wojskowej i samorządu terytorialnego oraz 

Agencji Mienia Wojskowego w zakresie, w jakim obowiązek ten 

wynika z odrębnych przepisów; 

 w czasie stanów nadzwyczajnych oraz w razie ogłoszenia mobilizacji 

i w czasie wojny Żandarmeria Wojskowa wykonuje ponadto zadania 

określone w odrębnych przepisach266. 

Powyżej wymieniony zakres czynności jest wykonywany w trzech 

podstawowych obszarach organizacyjnych formacji: dochodzeniowo-

śledczym, prewencyjnym oraz administracyjno-logistyczno-technicznym. 

Stanowi to pełny i wyczerpujący zakres możliwości podejmowania działań 

przez żandarmów, któremu podporządkowana jest struktura poszczególnych 

jednostek organizacyjnych. 

Żandarmeria Wojskowa wykonuje zadania należące do jej zakresu 

działania na terytorium Polski. Formacja może wykonywać zadania należące 

do jej zakresu działania również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej  

w stosunku do żołnierzy polskich oraz – w przypadkach określonych w ustawie 

– w stosunku do polskich pracowników zatrudnionych za granicą w polskich 

jednostkach wojskowych i w polskich przedstawicielstwach wojskowych, 

chyba że umowa międzynarodowa stanowi inaczej. Dowódcą Żandarmerii 

Wojskowej i przełożonym wszystkich żołnierzy Żandarmerii Wojskowej jest 

Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej. Komendant Główny Żandarmerii 

Wojskowej podlega bezpośrednio Ministrowi Obrony Narodowej. Komendanta 

Głównego Żandarmerii Wojskowej i jego zastępcę wyznacza na stanowisko 

służbowe i zwalnia z tego stanowiska Minister Obrony Narodowej267. 

Organizacja Żandarmerii Wojskowej obejmuje: 

 oddziały Żandarmerii Wojskowej; 

 wydziały Żandarmerii Wojskowej; 

 placówki Żandarmerii Wojskowej jako zamiejscowe komórki 

wewnętrzne wchodzące w skład oddziałów lub wydziałów. 

Minister Obrony Narodowej, w drodze zarządzenia, tworzy, przekształca  

i znosi terenowe oraz specjalistyczne jednostki organizacyjne Żandarmerii 

Wojskowej, a także określa ich organizację oraz szczegółowe zakresy  

i obszary działania jednostek organizacyjnych Żandarmerii Wojskowej,  

z uwzględnieniem struktury i rozmieszczenia Sił Zbrojnych oraz zadań 

                                                           
266 Art. 4 ust. 2, 3, 4 UŻW. 
267 Art., 5-6 UŻW. 
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Żandarmerii Wojskowej. Do jednostek organizacyjnych Żandarmerii 

Wojskowej oraz żołnierzy pełniących służbę w tych jednostkach w sprawach 

nieuregulowanych w Ustawie o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych 

organów porządkowych, stosuje się przepisy dotyczące jednostek wojskowych 

i żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową268. 

Żołnierze Żandarmerii Wojskowej podczas wykonywania czynności 

służbowych są obowiązani nosić mundury, mieć przy sobie legitymację 

żołnierza Żandarmerii Wojskowej oraz mieć przy sobie odznakę 

identyfikacyjną żołnierza Żandarmerii Wojskowej. Żołnierze Żandarmerii 

Wojskowej, wykonując zadania ustawowe wobec osób im właściwych 

podmiotowo, mają prawo: 

 legitymowania w celu ustalenia tożsamości; 

 sprawdzania posiadania uprawnień określonych w odrębnych 

przepisach; 

 zatrzymywania w przypadkach i w trybie określonym w przepisach  

o postępowaniu karnym; 

 doprowadzania do miejsca pełnienia czynnej służby wojskowej lub 

miejsca zamieszkania, w przypadkach określonych ustawą; 

 osadzania w izbie zatrzymań w przypadkach i w trybie określonym  

w przepisach o dyscyplinie wojskowej; 

 nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia,  

na zasadach i w trybie określonym dla funkcjonariuszy Policji  

w przepisach o postępowaniu w sprawach o wykroczenia, a także 

wykonywania czynności sprawdzających oraz zawiadamiania 

prokuratora do spraw wojskowych w powszechnej jednostce 

organizacyjnej prokuratury o popełnieniu wykroczenia, na zasadach 

i w trybie określonym w przepisach o postępowaniu karnym; 

 występowania do dowódców jednostek wojskowych z wnioskami  

o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, na zasadach i w trybie 

określonym w przepisach o dyscyplinie wojskowej, postępowaniu 

karnym i w innych przepisach; 

 przeszukiwania osób i pomieszczeń w przypadkach i w trybie 

określonym  

w przepisach o postępowaniu karnym i w innych przepisach; 

 dokonywania kontroli osobistej, przeglądania zawartości bagażu 

osobistego i sprawdzania ładunków w środkach transportu 

lądowego, powietrznego i wodnego, z wyjątkiem środków transportu 

przewożących znaki pieniężne, w razie istnienia uzasadnionego 
                                                           
268 J. Stelmach, dz. cyt., s. 154. 
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podejrzenia popełnienia czynu zabronionego przez ustawę pod 

groźbą kary albo w celu ustalenia miejsca pobytu lub ujęcia 

poszukiwanej osoby; 

 obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych 

obrazu zdarzeń w miejscach publicznych, a w przypadku czynności 

operacyjno-rozpoznawczych i administracyjno-porządkowych 

prowadzonych na podstawie ustawy – także dźwięku 

towarzyszącego tym zdarzeniom; 

 udzielania pouczeń oraz wydawania rozkazów (poleceń)  

w granicach niezbędnych do wykonania czynności służbowej; 

 żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, organów 

administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz 

przedsiębiorców; 

 zwracania się o niezbędną pomoc do innych jednostek 

organizacyjnych niż wymienione w art. 17 pkt 12 Ustawy z dnia 24 

sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach 

porządkowych oraz stowarzyszeń i fundacji, jak również zwracania 

się w nagłych wypadkach do każdej osoby o udzielenie doraźnej 

pomocy; 

 usuwania pojazdów i blokowania kół pojazdów w przypadkach  

i w trybie określonym w przepisach o ruchu drogowym; 

 używania i wykorzystywania środków przymusu bezpośredniego  

i broni palnej na zasadach określonych zgodnie z Ustawą z dnia 24 

maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej; 

 wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych w tym do 

prowadzenia kontroli operacyjnej zgodnie z zasadami określonymi  

w Ustawie o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach 

porządkowych269. 

Ważnym uprawnieniem przyznanym Żandarmerii Wojskowej jest 

możliwość wzmocnienia sił i środków policyjnych. Zgodnie z Ustawą o Policji,  

w razie zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego, jeżeli siły Policji są 

niewystarczające do wykonania ich zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa 

i porządku publicznego, Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych uzgodniony z Ministrem Obrony 

Narodowej, może zarządzić użycie żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do 

udzielenia pomocy Policji. W takim wypadku, żołnierzom Żandarmerii 

Wojskowej przysługują, w zakresie niezbędnym do wykonania ich zadań, 

wobec wszystkich osób, uprawnienia policjantów określone w art. 15 i art. 16 

                                                           
269 Art. 17 ust. 1. UŻW. 
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Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. Korzystanie z tych uprawnień 

następuje na zasadach i w trybie określonych dla policjantów270. Uprawnienia 

te, to między innymi możliwość wykonywania zadań wobec osób, do których 

jest właściwa Policja, z przyznanymi ŻW uprawnieniami policyjnymi, do użycia 

środków przymusu bezpośredniego i broni włącznie. Takie wykorzystanie sił 

 i środków ŻW mam na celu zwiększenie ilościowe obecności funkcjonariuszy 

w okresach zwiększonego zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego,  

w miejscach lub obiektach najbardziej narażonych na jego oddziaływanie. 

Wykorzystanie tych kompetencji miało już miejsce kilkakrotnie, w okresach 

zagrożenia terrorystycznego podczas okresów przedświątecznych czy podczas 

zabezpieczenia imprezy masowej w ramach Euro 2012, Światowych Dni 

Młodzieży i Szczytu NATO w Warszawie. Biorąc pod uwagę zakres zadań 

ustawowych, wyszkolenie oraz wyposażenie w sprzęt specjalistyczny, ŻW 

posiada najbardziej zbliżone do policyjnych właściwości, pozwalające na 

wzmocnienie sił prewencyjnych podczas tego typu zabezpieczeń. 

6.2 Sytuacje kryzysowe w ujęciu podmiotowej i przedmiotowej 

właściwości Żandarmerii Wojskowej 

Określona ustawą właściwość podmiotowa formacji ma decydujące 

znaczenie w określaniu katalogu zdarzeń kryzysowych, w których żandarmeria 

realizuje swoje działania. Brak jest obecnie wśród podstaw prawnych 

funkcjonowania ŻW, jednego normatywu wyczerpującego zakres tego typu 

sytuacji271. W niektórych dokumentach wewnętrznych wykorzystywane jest 

do opisania specyfiki i charakteru tego typu okoliczności pojęcie sytuacji 

kryzysowej zaczerpnięte z systemu zarządzania kryzysowego, definiujące je 

jako sytuację wpływającą negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia 

w znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołującą znaczne ograniczenia  

w działaniu właściwych organów administracji publicznej  

ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków272. 

Analiza poszczególnych dokumentów i aktów prawnych dotyczących 

realizacji zadań przez formację pozwala na identyfikację podstawowych 

zdarzeń (sytuacji)273 kryzysowych, które będą w zakresie jej właściwości. 

                                                           
270 Art. 18a UPOL. 
271 Do najważniejszych aktów prawnych regulujących działania ŻW w sytuacjach kryzysowych należą 
między innymi: Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach 
porządkowych, Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, Ustawa z dnia 10 
czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych, Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, 
Narodowy Program Antyterrorystyczny na lata 2015–2019, Prowadzenie działań przez Żandarmerię 
Wojskową, DD/3.2.3.3, Koncepcja organizacji systemu negocjacji w Żandarmerii Wojskowej.  
272 Art. 3 pkt. 1 UoZK. 
273 Ze względu na brak jednoznacznej definicji zdarzenia czy sytuacji kryzysowej, autor  posługuję się 
zamiennie pojęciami sytuacji lub zdarzenia kryzysowego. 
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Pomocne w powyższych ustaleniach są również pojęcia funkcjonujące  

w działaniach policyjnych, które ze względu na podobną specyfikę 

podejmowanych czynności, mogą być z powodzeniem implementowane  

do zakresu aktywności ŻW. 

Do najważniejszych z powyższych sytuacji należą: 

 imprezy i uroczystości odbywające się na terenach wojskowych bądź 

ogólnodostępnych z udziałem wojska (przysięgi, święta jednostek, 

uroczyste promocje i mianowania na stopnie wojskowe) – ze względu 

na liczbę uczestników oraz masowy charakter wiążą się  

z zagrożeniem dla bezpieczeństwa i porządku publicznego; udział  

w nich najczęściej nie jest ograniczony, powodując tym samym 

konieczność odpowiedniego zaplanowania i przygotowania działań 

zabezpieczających przed naruszeniami bezpieczeństwa uczestników 

oraz nadzoru nad prawidłowym ich przebiegiem; 

 przedsięwzięcia z udziałem osób podlegających ustawowej ochronie 

– w zależności od charakteru i okoliczności sytuacji, mogą 

powodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi i wymuszać 

realizację działań ochronnych wobec VIP lub ochrony dowództw, 

sztabów albo innych obiektów o szczególnym znaczeniu; 

 zorganizowane działania pościgowe – inicjowane w ramach  

poszukiwania szczególnie niebezpiecznych przestępców 

posiadających broń, materiały wybuchowe lub inne niebezpieczne 

narzędzia albo dokumenty, których ujawienie, ze względu na zawarte 

w nich informacje, może stanowić poważne zagrożenie dla 

bezpieczeństwa państwa; 

 konwoje, rozprawy sądowe i czynności procesowe z udziałem 

szczególnie niebezpiecznych przestępców – sytuacje związane  

z zabezpieczeniem prawidłowego toku czynności z udziałem 

sprawców wobec których ŻW jest właściwa; 

 zatrzymywanie osób podejrzewanych o przestępstwa i zbrodnie 

wojenne przeciwko ludzkości, o terroryzm i inne zagrażające 

bezpieczeństwu wojsk i prowadzonych operacji – ze względu na 

wysokie ryzyko podejmowanych działań wymagają często 

odpowiedniego zaplanowania działań w tym czynności z zakresu 

taktyki specjalnej; 

 zbiorowe naruszenia bezpieczeństwa i porządku publicznego  

z udziałem żołnierzy; 

 przestępstwa o charakterze terrorystycznym; 
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 sytuacje skutkujące sprowadzeniem zagrożenia dla życia lub zdrowia 

ludzkiego oraz mienia z wykorzystaniem broni, materiałów 

wybuchowych i innych niebezpiecznych narzędzi – mogące mieć 

charakter zajęcia obiektu lub terenu, strzelanin, prób samobójczych, 

sytuacji zakładniczych lub uprowadzeń274. 

Powyższy katalog nie ma charakteru zamkniętego i może obejmować 

inne zdarzenia, które będą wymagały zorganizowanych działań żołnierzy ŻW. 

Za każdym razem, podczas wykonywania działań mających na celu 

neutralizację zagrożenia, podobnie jak w działaniach policyjnych, można 

będzie wyróżnić w nich elementy dowodzenia działaniami oraz dwie 

podstawowe opcje zakończenia incydentu: rozwiązania siłowe i prowadzenie 

negocjacji. Realizacje takie mogą być wykonywane w trzech 

podstawowych formach: 

 interwencji – czyli działań podejmowanych przez patrol lub 

pojedynczego żołnierza Żandarmerii Wojskowej (mogą też być 

wykonywane przez patrol w składzie mieszanym – z udziałem 

policjantów lub funkcjonariuszy innych służb) zmierzające do 

zatrzymania sprawcy przestępstwa lub do natychmiastowego 

podjęcia pościgu za nim; są odpowiednikiem interwencji  

w działaniach policyjnych z zaznaczeniem odrębności w ramach 

właściwości podmiotowej;  

 akcji – czyli krótkotrwałego działania na niewielkim obszarze 

(osiedle, kompleks osiedli, dzielnica, miasto, masyw leśny) sił 

Żandarmerii Wojskowej wspomaganych przez inne służby 

odpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek publiczny w kraju, 

celem akcji jest neutralizacja zagrożenia z wykorzystaniem 

zorganizowanych działań żołnierzy ŻW;  

 operacji – czyli zorganizowanego działania taktycznego, w które 

zaangażowany jest więcej niż jeden oddział terenowy ŻW, 

wydzielone siły i środki Oddziałów Specjalnych Żandarmerii 

Wojskowej oraz innych podmiotów odpowiedzialnych za 

bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie kilku województw 

lub całego kraju; podobnie jak w działaniach policyjnych, celem 

operacji jest zapobieganie lub likwidacja stanu zagrażającego 

bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu275. 

                                                           
274 Katalog zdarzeń jest propozycją autora opracowaną na podstawie dokumentów normatywnych 
oraz doświadczenia podczas wykonywania zadań w strukturze ŻW.  
275 Z materiałów szkoleniowych autora. 
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Dowodzenie działaniami w ŻW oparte jest na zasadzie 

hierarchiczności i kategorycznego podporządkowania służbowego właściwego 

dla działań wojskowych. Proces dowodzenia jest realizowany  

z wykorzystaniem technicznych możliwości systemu łączności i informatyki. 

Poszczególne realizacje są oparte na procedurach i planach działania 

najczęściej o charakterze niejawnym, które są dostosowane do specyfiki  

i wartości ryzyka. W zależności od przyjętej formy organizowanych działań 

osobą odpowiedzialną za realizację procesu dowodzenia będzie dowódca akcji 

lub operacji. Kieruje on i zarządza przydzielonymi siłami i środkami wraz  

z zapewnieniem wysokiego poziomu współdziałania z podmiotami 

zewnętrznymi (wojskowe organy porządkowe, Policja, Straż Graniczna, BOR). 

Do dyspozycji ma swój sztab z odpowiednio zorganizowanymi komórkami 

wewnętrznymi gwarantującymi właściwą jakość wykonywanych czynności 

planistycznych. 

Rozwiązania siłowe podobnie jak  w przypadku działań policyjnych są 

oparte na użyciu broni i środków przymusu bezpośredniego przez 

pojedynczych żołnierzy ŻW lub podejmowaniu działań przez specjalistyczne  

i zorganizowane pododdziały żandarmerii. W przypadku realizacji w ramach 

interwencji żołnierzowi przysługuję uprawnienia w zakresie użycia siły 

wynikające z postanowień Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii 

Wojskowej i wojskowych organach porządkowych. Według tego aktu 

prawnego żołnierz ŻW ma prawo do użycia lub wykorzystania 

następujących środków przymusu bezpośredniego: 

 siły fizycznej w postaci technik: 

o transportowych; 

o obrony; 

o ataku; 

o obezwładnienia; 

 kajdanek: 

o zakładanych na ręce; 

o zakładanych na nogi; 

o zespolonych; 

 kaftanu bezpieczeństwa; 

 pasa obezwładniającego; 

 siatki obezwładniającej; 

 pałki służbowej; 

 wodnych środków obezwładniających; 

 psa służbowego; 

 pocisków niepenetracyjnych; 
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 chemicznych środków obezwładniających w postaci: 

o ręcznych miotaczy substancji obezwładniających; 

o granatów łzawiących; 

o innych urządzeń przeznaczonych do miotania środków 

obezwładniających; 

 przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą 

energii elektrycznej; 

 kolczatki drogowej i innych środków służących do zatrzymywania 

oraz unieruchamiania pojazdów mechanicznych; 

 pojazdów służbowych; 

 środków przeznaczonych do pokonywania zamknięć budowlanych  

i innych przeszkód, w tym materiałów wybuchowych; 

 środków pirotechnicznych o właściwościach ogłuszających lub 

olśniewających276. 

Żołnierze Żandarmerii Wojskowej podczas realizacji zadań ustawowych 

mają prawo do użycia broni palnej. Szczegółowe warunki realizacji tego 

uprawnienia są określone w Ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii 

Wojskowej i wojskowych organach porządkowych oraz  

w Ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego 

 i broni palnej. Jest to zakres podobny do możliwości użycia czy wykorzystania 

broni palnej przez policjantów. Należy zaznaczyć jednak,  

że jest on ograniczony do osób i sytuacji będących we właściwości formacji  

i nie może wykraczać poza ten ustalony katalog. 

W praktycznym wymiarze realizacji zadań przez ŻW widać wyraźnie,  

że może istnieć pewien problem w możliwościach użycia broni lub środków 

przymusu bezpośredniego w przypadku wykonywania wspólnych czynności 

służbowych razem z Policją i innymi podmiotami systemu bezpieczeństwa. 

Wspólne patrole funkcjonariuszy i żołnierzy w miejscach publicznych 

wymagają od interweniujących podejmowania działań w stosunku do osób 

cywilnych. W takich wypadkach właściwość podmiotowa żandarmerii 

ogranicza zakres ich możliwości zaangażowania się w pomoc 

funkcjonariuszom. Dyskusyjna pozostaje również w takim wypadku 

kompetencja do używania środków przymusu bezpośredniego, ponieważ 

pozostaje ona w ścisłym związku z potrzebą wykonywania innych czynności 

służbowych wobec potencjalnych sprawców (w trakcie zatrzymywania, 

doprowadzania, działań pościgowych). Jeśli chodzi o użycie broni palnej  

                                                           
276 Art. 42 ust. 1 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach 
porządkowych. 
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to wydaje się, że katalog okoliczności warunkujących jej użycie pozwala  

na reagowanie w stosunku do każdego rodzaju sprawcy.  

Ważnym uprawnieniem dedykowanym żołnierzom ŻW jest możliwość 

realnego wspierania działań policyjnych, również w ramach reagowania  

na sytuacje kryzysowe. Według art. 18a Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r.  

o Policji, w razie zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego, jeżeli siły 

Policji są niewystarczające lub mogą okazać się niewystarczające  

do wykonania ich zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku 

publicznego, Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego  

do spraw wewnętrznych uzgodniony z Ministrem Obrony Narodowej, może 

zarządzić użycie żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy 

Policji. W takim wypadku, żołnierzom Żandarmerii Wojskowej przysługują,  

w zakresie niezbędnym do wykonania ich zadań, wobec wszystkich osób, 

uprawnienia policjantów określone w art. 15 i art. 16 powyższej ustawy. 

Korzystanie z tych uprawnień następuje na zasadach i w trybie określonych dla 

policjantów. Jest to przepis pozwalający na realne i zdecydowane zwiększenie 

potencjału ochronnego Policji poprzez włączenie do realizacji działań 

policyjnych podmiotu bezpieczeństwa odpowiednio przygotowanego  

i posiadającego znaczny potencjał ilościowy. Zabezpieczenia prewencyjne 

kluczowych dla bezpieczeństwa przedsięwzięć takich jak Światowe Dni 

Młodzieży czy Szczytu NATO w warszawie pokazały, że włączenie  

do powszechnego systemu ochrony sił ŻW skutkowało bezpośrednim 

wzmocnieniem poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

Charakter zdarzenia kryzysowego może wymagać zastosowania 

zorganizowanych działań siłowych, do których realizacji dedykowany jest 

przede wszystkim Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej  

w Warszawie (OSŻW). 

Do jego zadań należy między innymi: 

 Wykonywanie czynności ochronnych wobec: 

o Ministra Obrony Narodowej; 

o Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Sejmu, 

Marszałka Senatu i Prezesa Rady Ministrów wyłącznie podczas 

ich pobytu na terenie jednostek wojskowych; 

o członków wojskowych delegacji zagranicznych przebywających 

na terytorium RP, określonych w rozporządzeniu MON z dnia 28 

grudnia 2001 r. w sprawie osób w stosunku do których ŻW 

wykonuje czynności ochronne oraz zakresu i trybu 

współdziałania ŻW z Biurem Ochrony Rządu; 
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o osób oraz delegacji ochranianych przez BOR podczas ich pobytu 

na terenie jednostek wojskowych; 

o innych osób na podstawie odrębnej decyzji Ministra Obrony 

Narodowej; 

 zapewnienie wsparcia policyjnego oddziałom i pododdziałom Sił 

Zbrojnych RP wydzielanych do użycia w sytuacjach kryzysowych 

wynikających z zagrożeń terrorystycznych, w celu: 

o przeciwdziałania atakowi terrorystycznemu na lądzie; 

o przeciwdziałania atakowi terrorystycznemu z powietrza; 

o likwidacji skutków epidemii, chorób oraz przeciwdziałania 

atakowi terroru biologicznego; 

o likwidacji skutków terroru radiologicznego i chemicznego; 

 Udzielanie pomocy Policji w razie zagrożenia bezpieczeństwa  

i porządku publicznego w sytuacjach mogących spowodować: 

o niebezpieczeństwo powszechne dla życia, zdrowia lub wolności 

obywateli, bezpośrednie zagrożenie obiektów i instalacji 

mających szczególne znaczenie dla obronności kraju lub 

bezpieczeństwa państwa; 

o zagrożenie przestępstwem o charakterze terrorystycznym bądź 

jego wykonanie; 

 współdziałania w prewencyjnym i dochodzeniowo - śledczym 

zabezpieczeniu w ramach Wsparcia Państwa Gospodarza, wojsk 

obcych podczas ich pobytu na terytorium RP w tym: 

o przemieszczanie się wojsk obcych od/do miejsc/rejonów 

przekroczenia granicy do/z rejonów operacyjnego przeznaczenia 

ochrony portów morskich; 

o lotnisk, stacji wyładowczych/załadowczych, przejść 

granicznych  i obiektów infrastruktury udostępnionej  

na potrzeby wojsk obcych; 

 zatrzymanie i obezwładnianie sprawców przestępstw posiadających 

broń, materiały wybuchowe, niebezpieczne narzędzia; 

 poszukiwanie szczególnie niebezpiecznych przestępców; 

 zabezpieczenie i udział w czynnościach procesowych,  

w postępowaniach przygotowawczych o szczególnym znaczeniu; 

 Realizacja zadań policji sądowej zwłaszcza w odniesieniu do rozpraw 

sądowych dotyczących szczególnie niebezpiecznych przestępców277. 

Powyżej wymienione szerokie spektrum zadań wykonywanych przez 

jednostkę wymaga zorganizowania dostosowanej do ich specyfiki struktury 

                                                           
277 Zadania OSŻW w Warszawie, http://oszw.warszawa.wp.mil.pl/pl/7.html.  
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organizacyjnej. Podstawowymi komórkami wykonującymi realizacje siłowe  

w ramach oddziału są wydział ochrony i wydział działań specjalnych. 

Odpowiednio wyposażeni i wyszkoleni żołnierze tych pionów stanowią 

znaczny potencjał poziomu wykonawczego w ramach reagowania na zdarzenia 

kryzysowe będące we właściwości formacji. Dodatkowo ze względu na 

policyjny sposób realizacji działań, wyposażenie i poziom wyszkolenia są oni 

najbardziej właściwymi partnerami do wspólnych realizacji  

z funkcjonariuszami Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP oraz Biura 

Ochrony Rządu. 

 
Rys. 19. Struktura Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej  

w Warszawie 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: 

http://oszw.warszawa.wp.mil.pl/pl/6.html 

Użycie w działaniach kryzysowych OSŻW w Warszawie wymaga 

pozytywnej decyzji Komendanta Głównego ŻW i może odbywać się zarówno  

w ramach wydzielenia odpowiednich sił i środków do dyspozycji kierującego 

działaniami dowódcy akcji lub operacji (w przypadku realizowania działań 

przez jednostki terenowe – wówczas będzie to rodzaj wsparcia 

specjalistycznymi siłami i środkami będącymi w dyspozycji OSŻW  

w Warszawie), jak też samodzielnie wykonywanego zadania przez żołnierzy 

oddziału. Za każdym razem wykonywane czynności będą wymagały 

wykorzystania taktyki specjalnej oraz specjalistycznego sprzętu. 

Drugą jednostką mogącą stanowić realne wzmocnienie podejmowanych 

działań na miejscu zdarzenia kryzysowego jest Oddział Specjalny ŻW w Mińsku 

Mazowieckim. Kompanie manewrowe wchodzące w jej skład mogą być 
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wykorzystywane do realizacji zadań prewencyjnych i specjalistycznych  

w ramach powołanych akcji czy operacji278. 

Drugim rodzajem działań na miejscu sytuacji kryzysowej są negocjacje 

policyjne, które mogą być prowadzone przez żołnierzy ŻW. Formacja jest 

przygotowana do prowadzenia takich czynności, posiadając w strukturze 

Oddziału Specjalnego ŻW w Warszawie etatowy zespół negocjatorów  

i budując obecnie strukturę nieetatowych zespołów negocjatorów  

w jednostkach terenowych. Idea prowadzenia negocjacji przez żandarmów jest 

oparta na ścisłej współpracy w tym zakresie z Policją. Ze względu na ilość 

realizacji wykonywanych przez policjantów i posiadanie już sprawdzonych 

rozwiązań w tym zakresie, ŻW może korzystać z wypracowanych koncepcji 

szkolenia i prowadzenia rozmów z osobami w kryzysie. Również podczas 

faktycznych realizacji przewiduję się tworzenie zespołów negocjacyjnych 

składających się z policjantów i żandarmów. Jest to jak najbardziej słuszna 

koncepcja, która pozwoli na zabezpieczenia możliwości prowadzenia rozmów 

przez negocjatorów do czasu przybycia etatowego zespołu z OSŻW  

w Warszawie. 

Szczególne miejsce w realizacjach kryzysowych podejmowanych przez 

ŻW zajmują działania antyterrorystyczne. Zgodnie bowiem z zapisami Ustawy 

z dnia 10 czerwca 2016r. o działaniach antyterrorystycznych oraz Narodowego 

Programu Antyterrorystycznego na lata 2015–2019, formacja wykonuje rolę 

wiodącą w zakresie dowodzenia działaniami na miejscu zdarzenia  

o charakterze terrorystycznym. Zgodnie z zapisami ustawy kierującym 

działaniami antyterrorystycznymi podejmowanymi przez właściwe służby lub 

organy w ramach ich ustawowych zadań na miejscu zdarzenia o charakterze 

terrorystycznym na obszarach lub w obiektach należących do komórek  

i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej  

lub przez niego nadzorowanych albo administrowanych przez te komórki  

i jednostki organizacyjne, jest wyznaczony przez Ministra Obrony Narodowej, 

a w przypadkach niecierpiących zwłoki – przez Komendanta Głównego 

Żandarmerii Wojskowej żołnierz Żandarmerii Wojskowej279. Jest to szczególne 

uprawnienie i zarazem znaczna odpowiedzialność żołnierzy formacji za 

prawidłowy przebieg i organizację reagowania w tych najbardziej 

skomplikowanych realizacjach kryzysowych. Ustawa nadaję również szereg 

uprawnień żandarmowi – dowódcy takich działań, który może w zakresie 

realizacji działań antyterrorystycznych: 

                                                           
278 Zob. OSŻW w Mińsku Mazowieckim,  http://zw.wp.mil.pl/pl/156.html.  
279 Art. 18 Ustawy z dnia 10 czerwca 2016r. o działaniach antyterrorystycznych.  
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 zarządzić ewakuację osób lub mienia z miejsca zdarzenia  

o charakterze terrorystycznym i z jego otoczenia do wskazanego 

miejsca, obiektu lub obszaru; 

 wstrzymać albo ograniczyć ruch pieszych, a także wprowadzić zakaz 

przebywania osób postronnych w miejscu zdarzenia o charakterze 

terrorystycznym i w jego pobliżu; 

 wstrzymać albo ograniczyć ruch pojazdów w miejscu zdarzenia  

o charakterze terrorystycznym lub w jego otoczeniu, a także 

kursowanie środków publicznego transportu zbiorowego  

w porozumieniu z organem kierującym ruchem tych środków 

transportu albo skierować pojazd w określone miejsce; 

 zażądać od organu kierującego ruchem kolejowym wstrzymania albo 

ograniczenia ruchu kolejowego w miejscu zdarzenia  

o charakterze terrorystycznym lub w jego otoczeniu albo 

zatrzymania pojazdu kolejowego lub skierowania go w określone 

miejsce; 

 zażądać od organu kierującego ruchem jednostek pływających 

wstrzymania albo ograniczenia ruchu jednostek pływających  

w porcie lub akwenie będącym miejscem zdarzenia o charakterze 

terrorystycznym lub akwenie sąsiadującym z nimi albo zatrzymania 

jednostki pływającej lub skierowania jej w określone miejsce; 

 zażądać od organu kierującego ruchem lotniczym wstrzymania albo 

ograniczenia ruchu lotniczego na lotnisku będącym miejscem 

zdarzenia o charakterze terrorystycznym; 

 żądać nieodpłatnego korzystania z nieruchomości lub nieodpłatnego 

przejęcia do używania ruchomości, w tym środków transportu,  

a także przedmiotów i urządzeń, koniecznych do przeprowadzenia 

działań kontrterrorystycznych; 

 żądać udzielenia pomocy od instytucji, organizacji, przedsiębiorców  

i osób fizycznych lub wydawać im inne polecenia, zmierzające  

do minimalizacji lub usunięcia skutków zdarzenia o charakterze 

terrorystycznym, zapobieżenia powstaniu kolejnych zdarzeń  

o charakterze terrorystycznym lub wykrycia i ujęcia osób 

odpowiedzialnych za spowodowanie tych zdarzeń280. 

Wydaje się, że ustawowe nadanie tak szerokich uprawnień formacji  

 w zakresie prowadzenia działań antyterrorystycznych jest konieczne  

i właściwe. Żandarmeria Wojskowa jest instytucją odpowiednio przygotowaną 

do wykonywania tego typu czynności, wyrażających się koniecznością łączenia 

                                                           
280 Art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 10 czerwca 2016r. o działaniach antyterrorystycznych. 
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w sobie elementów działań typowo wojskowych z policyjnymi. Opisane 

powyżej i realizowane przez ŻW obszary dowodzenia, rozwiązań siłowych  

oraz negocjacji w sytuacjach kryzysowych są tymi, które muszą być nadal 

doskonalone i dostosowywane do współczesnych wyzwań i zadań stojących 

przed formacją. Aktywność i rozwój jakościowy Żandarmerii Wojskowej  

z pewnością gwarantuje jak najwyższy poziom wykonywanych zadań  

i skuteczność podejmowanych działań w ramach reagowania  

na wszelkiego rodzaju zagrożenia. 
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ZAKOŃCZENIE 

Intensywność oraz częstotliwość występowania zdarzeń kryzysowych  

w Polsce sprawiają, że przygotowanie do przejmowania nad nimi kontroli 

poprzez zorganizowane działania, stało się jednym z priorytetów formacji 

policyjnych. Kategorie opisanych w monografii sytuacji łączy występowanie 

osoby sprawcy oraz zjawisko kryzysu, które w zależności od ujęcia może 

przybierać wymiar psychologiczny, kryminalny lub społeczny. Współcześnie 

coraz bardziej realne staje się również zagrożenie terroryzmem, które może 

skutkować poważnymi komplikacjami w życiu jednostek, jak i całych 

społeczności. Dlatego tez tak istotne jest właściwe zaplanowanie wszelkich 

aktywności sprzyjających zapobieganiu takim zdarzeniom oraz minimalizacji 

skutków w przypadku ich wystąpienia. 

Zestawienie zaprezentowanych w książce wyników badań zarówno 

analitycznych jak i empirycznych wskazuje na to, że polskie formacje policyjne 

mają pełną świadomość realnych i potencjalnych zagrożeń. Wyposażone  

w adekwatne do zajmowanej pozycji w systemie bezpieczeństwa podstawy 

prawne, są w stanie skutecznie reagować na zaistniałe incydenty  

w różnych obszarach ich występowania. Zarówno Policja, jak i Żandarmeria 

Wojskowa dysponują szeregiem narzędzi do rozwiązywania kryzysów  

z udziałem sprawców, przy bezpośrednim zagrożeniu dla życia i zdrowia oraz 

mienia. Na uwagę zasługuje fakt właściwego rozumienia przez funkcjonariuszy 

obu formacji, potrzeby użycia siły w działaniach policyjnych, która to jest 

środkiem ostatecznym i zawsze wiążącym się z określonym ryzykiem. Dlatego 

też tak znaczącą rolę przypisuje się w faktycznych realizacjach organizowaniu 

dowodzenia, procesowi podejmowania decyzji oraz sposobom wspomagania 

systemu kierowania działaniami. Tak, by wypracowane sposoby rozwiązania 

sytuacji kryzysowych dawały gwarancję jak najniższego ryzyka utraty życia czy 

zdrowia. Znaczącą rolę w tym zakresie przypisuje się negocjacjom policyjnym, 

których filozofia jest oparta na priorytecie znalezienia w każdym sprawcy 

elementów człowieka, z jego uczuciami, lękami i potrzebami zarazem. Takie 

podejście może skutkować zakończeniem incydentu bez użycia siły i dawać 

szansę osobie w kryzysie na wykorzystanie życiowej szansy po przeżytym 

stresie i traumatycznych doświadczeniach. Te wszystkie powyżej wspomniane 

koncepcje składają się w pewną całość, wiążącą się z działaniami policyjnymi 

w sytuacjach kryzysowych, oscylującą wokół trzech podstawowych pojęć: 

dowodzenia, rozwiązań siłowych i negocjacji. Wydaje się, że jest to kierunek 

właściwy, który zapewnia całościowe podejście do interwencji w poważnych 

zdarzeniach, w których głównymi determinantami są bezpośrednie zagrożenie 

życia i zdrowia oraz reagowanie w deficycie czasu oraz informacji. 
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Badanie tematu działań policyjnych w sytuacjach kryzysowych było 

procesem złożonym i z pewnością przedstawione treści oraz wnioski nie 

wyczerpują całkowicie podjętego obszaru badawczego. Jest wiele do zrobienia 

zarówno po stronie formacji policyjnych (jak na przykład dostosowanie 

przepisów wewnętrznych do wprowadzonej ustawy antyterrorystycznej281) 

jak i po stronie nauki. Środowisko naukowe może i powinno wspomagać 

praktyków w znalezieniu sposobów na szybką i adekwatną analizę ryzyka  

w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Mogłoby to być skuteczne narzędzie 

wspierające pracę dowódcy i jego sztabu podczas  wyboru wariantu działania. 

Wyzwaniem jest również opracowanie takiego modelu dowodzenia,  

który byłby idealnie dostosowany do specyfiki działań policyjnych, 

charakteryzującej się brakiem czasu na pracochłonne zestawienia 

poszczególnych wariantów i wypracowywaniu właściwej decyzji przez 

dowódcę. Kolejnym zadaniem może być doskonalenie procedur postępowania 

Policji i Żandarmerii Wojskowej w przypadku zdarzenia o charakterze 

terrorystycznym. 

Zaprezentowanie działań policyjnych w reagowaniu na zdarzenia 

kryzysowe na kartach niniejszej monografii ma jeszcze jeden walor  

o charakterze praktycznym. Autor publikacji ma bowiem nadzieję,  

że zagadnienia omawiane w kolejnych rozdziałach książki staną się punktem 

wyjścia do merytorycznej i owocnej dyskusji w środowiskach naukowców  

i praktyków, na tematy budowania coraz bezpieczniejszego jutra w naszej 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
281 Zob. M. Stępiński, dz. cyt., s. 382-390. 
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