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Na początku skupimy się na wariancie łatwiejszym, to jest 
obsłudze broni ręką wiodącą. Zgodnie z przepisami zawarty-
mi w zarządzeniu nr 24 Komendanta Głównego Policji z dnia  
21 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania 
i użytkowania broni palnej przez policjantów (Dz. Urz. KGP 
poz. 57, z późn. zm.), policjant ma obowiązek: broń palną nosić 
bez wprowadzania naboju do komory nabojowej i zabezpieczo-
ną, jeśli konstrukcja broni na to pozwala. Policjant może nosić 
broń palną z wprowadzonym nabojem do komory nabojowej 
wyłącznie wtedy, gdy zachodzą szczególne okoliczności uza-
sadniające takie postępowanie, przy zachowaniu szczególnych 
warunków bezpieczeństwa. 
Z uwagi na ten przepis, w większości przypadków przed odda-
niem strzału musimy po dobyciu broni wprowadzić nabój do 
komory nabojowej. 
W warunkach gdy funkcjonariusz jest umundurowany, optymal-
nym sposobem przeładowania broni palnej krótkiej jedną ręką 
jest przeładowanie broni o pas służbowy (fot. 1 i 2).
Aby to skutecznie wykonać, należy po dobyciu broni przy-
łożyć i z odpowiednią siłą docisnąć górną płaszczyznę zam-
ka do górnej krawędzi pasa oraz wykonać energiczny ruch  
w dół.
Ruch ten najlepiej wykonać po skosie w dół (od siebie). Po 
pierwsze, ze względów bezpieczeństwa zawsze się staramy, 
aby wylot lufy nie był skierowany na nasze ciało. Tym bar-
dziej, gdy zamek przemieszcza się po przeładowaniu w przed-
nie położenie. 
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Każdy użytkownik broni palnej, czy to funkcjonariusz, czy posiadacz cywilny, powinien doskonalić się w zakresie 
obsługi broni palnej. Opanowanie tych czynności ma istotny wpływ zarówno na bezpieczeństwo posiadacza 
broni i osób postronnych, jak i na skuteczność posługiwania się nią, gdyby doszło do sytuacji wymagającej jej 
użycia. Użycie broni palnej zazwyczaj nie odbywa się w okolicznościach komfortowych, jakie może zapewnić oś 
strzelecka. Jedną z nich jest sytuacja, gdy zmuszeni jesteśmy obsłużyć broń i oddać strzał przy użyciu jednej 
ręki. Powody mogą być różne.  Może to wynikać ze zranienia lub konieczności odpierania ataku, gdy jedna ręka 
jest zajęta. Ręką, która obsługuje broń, może być ręka wiodąca, jak i niewiodąca.

fot. 1

fot. 2
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Po drugie, zapobiegnie to przypadkowemu przytrzaśnięciu 
części ubrania w oknie wyrzutu łusek, co mogłoby doprowa-
dzić do dysfunkcji broni.
Podczas tego ruchu wystająca poza obrys zamka szczerbina 
zaczepi się o krawędź pasa, a stawiany przez nią opór posłuży 
do przeładowania broni. 
Ruch należy wykonać zdecydowanie, w taki sposób, aby nie-
prawidłowe (asekuracyjne) przeładowanie nie spowodowało 
zacięcia broni. 
Przeładowanie broni o pas (z tyłu) w taki sposób, jak poka-
zano na zdjęciu (fot. 1 i 2), może być wykorzystane podczas 
odpierania ataku w krótkim dystansie. Broń jest wtedy z dala 
od napastnika, co utrudnia jej przechwycenie.
Gdy nie mamy dostatecznej ilości miejsca za sobą, np. za nami 
jest ściana, można przeładować broń o pas z przodu (fot. 3 i 4).

Tu też ruch przeładowania wykonujemy po skosie w dół  
(od siebie).
W sytuacji, gdy z jakichś powodów pas nie jest dostatecznie wy-
eksponowany (np. zasłania go kurtka zimowa), można dokonać 
przeładowania o podeszwę buta (fot. 5 i 6). 
Możemy to zrobić w postawie klęczącej. Klękamy na to kola-
no, które odpowiada ręce obsługującej broń. Jeśli przeładowu-
jemy broń prawą ręką, to klękamy na prawe kolano. 
Postępujemy podobnie, jak przy przeładowaniu o pas. Po do-
byciu broni należy przyłożyć i docisnąć górną płaszczyznę 
zamka do powierzchni podeszwy (na wysokości pięty) i wy-
konać energiczny ruch w dół od siebie ‒ w taki sposób, aby 
szczerbina zaczepiła się o podeszwę i siła stawianego przez 
nią oporu posłużyła do przeładowania. 
Są to przykładowe sposoby, ponieważ przeładowania można 
dokonać, zaczepiając szczerbinę broni o dowolny element 

wyposażenia, na tyle trwały i wytrzymały, aby wytrzymał siłę 
sprężyny powrotnej, którą trzeba pokonać podczas czynności 
wprowadzania naboju do komory nabojowej.
Można do tego celu użyć np. kabury (fot. 7 i 8).

fot. 3

fot. 4

fot. 5

fot. 6

fot. 7

fot. 8
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Broń można także przeładować, jak na poniższych zdjęciach 
(fot. 9 i 10). W tym przypadku ściskamy kolanami boczne 
płaszczyzny zamka i wykonujemy energiczny ruch, w dół po 
skosie od siebie.

Po przeładowaniu, w którykolwiek z opisanych wcześniej 
sposobów, broń jest już gotowa do oddania strzału.
Kolejną kwestią związaną z obsługą broni jest wymiana maga-
zynka. Co prawda sporadycznie zdarzały się sytuacje, gdy po-
licjant, używając broni, oddał tyle strzałów, aby opróżnić cały 
magazynek, ale nie można pominąć tej czynności, omawiając 
obsługę jedną ręką.
Jeśli z jakichś powodów pistolet przestaje strzelać (fot. 11), 
upewniamy się, czy jest to skutek braku amunicji, czy może 
jakaś inna niesprawność. W tym celu ściągamy broń do siebie  
i dokonujemy jej kontroli (fot. 11 i 12).

Cofnięty zamek i pusty donośnik magazynka informują nas  
o braku amunicji. W takim przypadku pozbywamy się z chwytu 
broni pustego magazynka (fot. 13).

Kolejną czynnością będzie podpięcie drugiego magazynka. 
Nie ma z tym problemu, gdy obsługujemy broń obiema ręka-
mi. Jedna ręka trzyma pistolet, a druga sięga po pełen maga-
zynek i go podpina. 
W przypadku obsługi jedną ręką, aby podpiąć do broni maga-
zynek, musimy ją na jakiś czas unieruchomić. Najprostszym 
rozwiązaniem, gdy wykonujemy to ręką wiodącą, jest włożenie 
broni z zamkiem zatrzymanym w tylnym położeniu do kabury 
(fot. 14).

fot. 9

fot. 10

fot. 11

fot. 12

fot. 13

fot. 14
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Następnie wyciągamy pełny magazynek z ładownicy (fot. 15)  
i podpinamy go do chwytu (fot. 16).

Energicznie dobijamy magazynek do chwytu (fot. 17).

Gdy magazynek jest już w chwycie, dobywamy broń i dźwignią 
zwalniania zamka zwalniamy zamek do przedniego położenia 
(fot. 18 i 19).

Teraz broń jest już gotowa do strzału.
Drugim sposobem unieruchomienia broni na czas wymiany ma-
gazynka jest umieszczenie jej między udem a podudziem, w po-
stawie klęczącej (fot. 20).

Schodzimy do klęku i po pozbyciu się pustego magazynka sta-
bilizujemy broń (zamek jest w tylnym położeniu). Kolejnym kro-
kiem będzie podpięcie pełnego magazynka (fot. 21).

fot. 15

fot. 16

fot. 17

fot. 18

fot. 19

fot. 20

fot. 21
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Po dobiciu magazynka (fot. 22) wyciągamy uprzednio unierucho-
mioną broń i zwalniamy zamek w przednie położenie (fot. 23 i 24).

Pistolet jest już gotowy do strzału.

Na czas wymiany magazynka można też unieruchomić broń uda-
mi, nieco powyżej kolan (fot. 25, 26 i 27).

Aby magazynek został prawidłowo podpięty do chwytu, najle-
piej jest go energicznie dobić. Dobicie magazynka unierucho-
mionego w kaburze czy w inny opisany wcześniej sposób nie 
zawsze jest wystarczająco silne. Jeśli czas nam na to pozwala, 

fot. 22
fot. 25

fot. 27

fot. 26

fot. 24

fot. 23

POLICJA WOBEC WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ



20 KWARTALNIK POLICYJNY 4/2018

                             

można dla pewności dobić go, uderzając denkiem podpiętego 
do chwytu magazynka np. o udo czy tułów (fot. 28 i 29).

Wszystkie z wymienionych sposobów wymiany magazyn-
ka są skuteczne. Jednak wymiana magazynka, gdy broń jest  
w kaburze, ma tę zaletę, że podczas tej czynności możemy się 
przemieszczać (np. zejść z linii ataku) bez obawy, że broń nam 
wypadnie.
Pozostałe sposoby nie zapewniają nam takiej mobilności.
Osobnym problemem jest obsługa broni ręką niewiodącą. Pro-
blem zaczyna się już przy dobyciu broni, gdyż kabura będzie 
się znajdować po przeciwnej stronie. Ponadto będziemy jesz-
cze musieli ułożyć właściwie dłoń na chwycie pistoletu.
Pierwszym krokiem będzie dobycie broni ręką niewiodącą, po 
uprzednim wciśnięciu blokady kabury, jeśli takową posiada  
(fot. 30). 

Niestety tak dobyta broń po wyciągnięciu z kabury nie będzie 
właściwie leżeć w dłoni (fot. 31).

Aby zmienić chwyt na właściwy, najlepiej będzie unieru-
chomić ją między udami i wówczas odpowiednio ją chwycić  
(fot. 32 i 33).

Następnie pozostaje nam przeładować broń, w któryś z wcze-
śniej wymienionych sposobów.

fot. 28

fot. 29

fot. 30

fot. 31

fot. 32

fot. 33
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W celu zmiany chwytu broni na właściwy można dobyty pistolet 
docisnąć do brzucha i przetoczyć go po nim (fot. 34, 35 i 36). 

Obsługując broń ręką niewiodącą, przy wymianie magazynka 
można wykorzystać wcześniej opisane sposoby. Jednak kłopo-
tliwe będzie unieruchamianie broni na czas podpięcia maga-
zynka, w kaburze. Wiązałoby się to bowiem znowu z koniecz-
nością zmiany chwytu.
Dużo sprawniej dokonamy tej czynności, stabilizując broń  
w klęku ‒ między udem a podudziem, lub stojąc ‒ między 
udami. Trzeba też brać pod uwagę fakt, że nie każdy pistolet 
ma zdublowane manipulatory. P99 takowe posiada. Glock ma 
manipulatory na jedną stronę i zazwyczaj praca na zatrzasku 
magazynka czy dźwigni zwalniania zamka spowoduje zmianę 
chwytu, który będziemy musieli poprawić.

Na fotografii nr 37 widać obsługę zatrzasku magazynka pistole-
tu Glock, trzymanego lewą ręką.

Na kolejnym zdjęciu (fot. 38) przedstawiono obsługę dźwigni 
zwalniania zamka lewą ręką.

Aby wypiąć magazynek, musimy skorzystać z zatrzasku. Jed-
nak korzystanie z dźwigni zwalniania zamka nie jest koniecz-
ne, gdyż można go zwolnić w przednie położenie poprzez 
odciągnięcie do tyłu. W tym celu postępujemy tak, jakbyśmy 
chcieli przeładować broń.

***
Z pewnością nie zostały tutaj opisane wszystkie możliwości 
obsługi broni za pomocą jednej ręki. Należy brać pod uwagę 
to, czy dana technika będzie skuteczna w konkretnych oko-
licznościach. Techniki, które nie zawsze się sprawdzają, moż-
na traktować co najwyżej w kategoriach ciekawostki. 
Broń to narzędzie, które może uratować zdrowie i życie zarówno 
użytkownika, jak i innych osób. Aby mogła należycie spełnić swo-
je zadanie, trzeba nabyć umiejętności wykorzystania jej również 
w sytuacjach nietypowych. Pamiętać też należy, że sama wiedza  
o tym, „jak coś zrobić”, nie wystarczy. Tylko regularny trening 
pozwoli osiągnąć zadowalający poziom w zakresie obsługi broni.

zdj. T. Fęcki

fot. 34

fot. 37

fot. 38

fot. 35

fot. 36

Summary

One-handed handgun shooting
Each user of firearms, both policemen and  civilian users, should improve 
skills in the area of handling guns. It is crucial to ensure safety of an owner 
of the gun and bystanders. It also exerts influence on effectiveness of using 
firearms if it is necessary. Usually one does not shoot in as comfortable 
conditions as the shooting range can provide. The article presents how to 
manage a situation if a police officer is forced to shoot one-handed. There 
can be plenty of reasons of such a situation. The policeman can be wound-
ed or has to counter threats when the other hand is busy. The hand can be 
a dominant or non-dominant one. The article also includes photos which 
present how to behave in such situations.
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