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TYLKO SŁUŻBA Szkolenie policjantów

POLICJA 997

Strzelać, ale jak
Większość policjantów, także tych bezpośrednio pracujących
na ulicy, przez wszystkie lata swojej służby używa broni tylko
na strzelnicy. Każdy z nich, każdego dnia może się jednak znaleźć
w sytuacji, w której od prawidłowego użycia broni może zależeć
zdrowie lub życie jego albo osób postronnych.
iedy policjant po szkoleniu podstawowym traﬁa
do jednostki, bywa, że jest w niej najlepiej wyszkolonym strzelcem. Z czasem jednak umiejętności,
szczególnie te nie wykorzystywane na co dzień, w sposób naturalny maleją. Potrzebne są ćwiczenia, ćwiczenia
i jeszcze raz ćwiczenia.

K

PROFESJONALNE PODEJŚCIE
Profesjonalistę można rozpoznać nie tylko po tym, że celnie strzela, ale także po tym, jak posługuje się narzędziem swojej pracy. Biorąc broń do ręki, traktujemy ją
zawsze jak załadowaną – zanim cokolwiek zrobimy,
sprawdzamy ją. Wylotu lufy nie kierujemy w kolegów czy
osoby postronne. Palec wskazujący ręki trzymającej broń
jest zawsze wyprostowany (wzdłuż zamka lub na kabłąku). Tak naprawdę palec policjanta to jedyny „bezpiecznik”. Na języku spustowym powinien się znaleźć tylko
i wyłącznie wówczas, gdy podejmiemy decyzję o oddaniu
strzału.
Jeśli nie podjąłeś decyzji o oddaniu strzału, a ten pada,
to znaczy, że popełniłeś poważny błąd.

STAŁE MIEJSCE
Policjant zawsze powinien nosić broń w tym samym miejscu. W chwili sięgnięcia po broń dłoń musi od razu znaleźć się na jej chwycie. Trzeba zwracać uwagę na to, czy
broń jest cały czas łatwo dostępna. Czy nie jest przykryta swetrem? Czy dostępu do niej nie blokuje zapięta
kurtka? Oczywiście zgodnie z przepisami policjant pełniący służbę w ubiorze cywilnym musi nosić broń niewidoczną dla otoczenia, ale w sposób zapewniający sprawne
i szybkie jej dobycie. Dobrym rozwiązaniem jest kurtka
zapinana na rzepy, odpięcie poły następuje w takiej sytuacji zdecydowanie szybciej niż zapinanej na suwak, nie
wspominając o guzikach.
Przystępując do działania w ubraniu cywilnym, przygotuj się i rozepnĳ kurtkę lub inne wierzchnie okrycie.

KABURA DOPASOWANA
Policjanci używają kabur różnego typu. Kabura powinna
zapewniać: osłonę języka spustowego, zapobiegać utracie
broni i umożliwiać sprawne jej dobycie. To, czy czas dobycia broni będzie wystarczająco krótki, zależy oczywiście
nie tylko od kabury, ale od ilości ćwiczeń. Takie ćwiczenie nic nie kosztuje i nie jest potrzebna do niego strzelnica. Warto też sprawdzić, jak szybko jesteśmy w stanie
dobyć broń, przemieszczając się lub leżąc. Należy zwrócić
szczególną uwagę na zagrożenia związane z utratą broni
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– zarówno wysunięcia się jej z kabury w czasie działań, jak
i próby rozbrojenia policjanta. Pomocnym zabezpieczeniem broni może być przymocowanie jej specjalistyczną
„smyczą” do pasa głównego.
Ważne jest ustawienie się w czasie interwencji w takiej postawie i w takiej odległości, żeby nikt nieuprawniony nie mógł po nią sięgnąć. Zresztą próba odebrania
broni może nastąpić także wtedy, kiedy już trzymamy ją
w rękach. W sytuacji kiedy ktoś gwałtownie zbliża się do
policjanta, należy wydać stosowne polecenie i broń trzymać blisko przy swoim ciele. Ewentualnie, jeśli sytuacja
na to pozwala, można wolną ręką energicznie odepchnąć
zbliżającą się osobę.
Broń trzymaj zawsze poza zasięgiem rąk osób, wobec
których podejmujesz interwencję.

NABÓJ W KOMORZE
Zgodnie z zarządzeniem Komendanta Głównego Policji
w sprawie zasad przyznawania i użytkowania broni palnej
przez policjantów (Dz.Urz. KGP. 11.6.38) można nosić
broń palną z nabojem wprowadzonym do komory nabojowej, gdy uzasadniają to szczególne okoliczności, przy zachowaniu szczególnych warunków bezpieczeństwa.
Każdy policjant sam musi ocenić, czy szczególne okoliczności wystąpiły. Inaczej tę samą sytuację, np. nocną
interwencję w dzielnicy niecieszącej się dobrą opinią,
oceni barczysty doświadczony gliniarz, który każdą wolną chwilę poświęca na doskonalenie swoich umiejętności,
a inaczej drobna policjantka. W pierwszym przypadku
przewaga, jaką daje broń palna, nie musi być potrzebna,
w drugim – prawie na pewno tak. Ta zaoszczędzona sekunda w sytuacji krytycznej może się okazać decydująca.
Reakcja policjanta na nagłe zagrożenie zawsze jest opóźniona w stosunku do już podjętego ataku.
W wielu krajach policjanci mają obowiązek w czasie
służby nosić broń z nabojem wprowadzonym do komory
nabojowej.
Nie wyobrażam sobie sytuacji, gdy ktoś rezygnuje
z wprowadzenia naboju do komory ze względu na wątpliwości, czy będzie potraﬁł prawidłowo rozładować broń,
kiedy zagrożenie ustanie. Jeśli ktoś ma wątpliwości co
do swoich umiejętności, receptą są ćwiczenia.
Pamiętaj o właściwej kolejności: odłącz magazynek, odciągnĳ zamek do tyłu, usuń nabój z komory nabojowej,
zajrzyj i upewnĳ się, czy już nie ma naboju, zwolnĳ zamek, oddaj strzał kontrolny w bezpiecznym kierunku.
Obsługując broń, nigdy nie kieruj wylotu lufy w części
własnego ciała lub w stronę innych osób! Poznaj swoją
broń. Umiejętność jej obsługi i sprawne usuwanie wszystkich dysfunkcji powinny odbywać się w sposób automatyczny.
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