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Obezwładnienie polega na pozbawieniu swobody ruchów 
lub spowodowaniu odwracalnej, krótkotrwałej dysfunkcji 
kończyn lub zmysłów w celu wyeliminowania zagrożenia 
ze strony osoby niepodporządkowującej się poleceniom wy-
danym na podstawie prawa lub przełamania jej oporu. Pod 
pojęciem obalenia z uchwytu za głowę należy rozumieć kon-
trolowane odchylenie najwyżej położonego punktu na cie-
le człowieka (głowy), co powoduje utratę jego równowagi,  
a tym samym pozbawia go swobody wykonywania ruchów. 

1 Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośrednie-
go i broni palnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1416).
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Obezwładnienie osoby agresywnej  
za pomocą obalenia z uchwytu za głowę

W artykule zaprezentowano sposób obezwładnienia osoby za pomocą obalenia z uchwy-
tu za głowę. W pierwszej części zostało omówione samo pojęcie techniki obalenia, a w drugiej 
przedstawiono prawidłowe jej wykonanie. Istotny element poglądowy dotyczący sposobu sto-
sowania techniki stanowią sekwencje fotografii opatrzone szczegółowymi opisami.

Funkcjonariusz w trakcie pełnienia służby i wykonywania 
czynności służbowych niejednokrotnie narażony jest na 
ataki osób agresywnych, będących pod wpływem alkoholu, 
środków psychotropowych, z zaburzeniami psychicznymi 
itp. Jak wynika ze statystyk przekazanych przez Komendę 
Główną Policji, jedynie w ubiegłym roku jednostki Policji 
wszczęły m.in. 3055 postępowań związanych z bójką i po-
biciem, 11 686 – ze spowodowaniem uszczerbku na zdro-
wiu, a 3695 – z rozbojem, kradzieżą rozbójniczą lub wymu-
szeniem rozbójniczym.
Interwencje w tego typu przypadkach, mające na celu szyb-
kie i skuteczne obezwładnienie agresywnej osoby, wiążą się 
z użyciem środków przymusu bezpośredniego. W takich sy-
tuacjach policjant musi działać dynamicznie, w sposób bez-
pieczny, z poszanowaniem godności ludzkiej, zgodnie z pra-
wem, zasadami oraz warunkami wynikającymi z ustawy 
o użyciu środków przymusu bezpośredniego i broni palnej1. 
Do takich niestandardowych zachowań policjant jest przy-
gotowywany od początku swojej służby, począwszy od 
szkolenia zawodowego podstawowego. Następnie udo-
skonala swoje umiejętności na kursach specjalistycznych, 
doskonaleniu zawodowym lokalnym, a także poprzez in-
dywidualne szlifowanie swoich umiejętności w różnych 
formach aktywności fizycznej. 
Podstawowym środkiem przymusu bezpośredniego jest siła 
fizyczna w postaci technik: transportowych, obrony, ataku, 
obezwładnienia. 

Summary

Physical strength as a means of direct coercion. Inca-
pacitation of an agressive person by the use of take-
down  from the head grip

In the article there has been presented the way of incapacitation 
of a person by the use of takedown from the grab by the head. 
In the first part there has been discussed the notion of takedown 
technique, and the second part shows the proper performance of 
this method. The series of photographs with detailed descriptions 
constitute an important illustrative element concerning the way of 
applying the technique.
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OBEZWŁADNIENIE OSOBY POPRZEZ OBALENIE Z UCHWYTU ZA GŁOWĘ Z PODEJŚCIA Z PRZODU  
w celu sprowadzenia do pozycji do założenia kajdanek 

Fot. 1. Przyję-
cie postawy 
walki frontem 
do osoby obez-
władnianej.
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Fot. 2. Wejście 
w zwarcie oraz 
kontrola osoby.
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Fot. 3. Odchy- 
lenie głowy  
w tył chwytem 
żuchwa-kark.
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Fot. 8. Dosiad 
boczny z jedno-
czesnym za-
bezpieczeniem 
ręki dźwignią 
łokciowo- 
-barkowo- 
-nadgarstkową.
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Fot. 7. Kon-
trolowany 
ucisk kolanem 
stawu barko-
wego osoby.
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Fot. 6. Przeto-
czenie osoby 
do leżenia 
przodem po-
przez zgarnię-
cie podudziem 
wybranej ręki.

6

Fot. 5. Prze-
chwyt ręki 
bliższej z jed-
noczesnym 
przejściem 
nad osobą.
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Fot. 4. Kontro- 
lowane sprowa- 
dzenie osoby 
do leżenia 
tyłem. 
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OBEZWŁADNIENIE OSOBY Z PRZETOCZENIEM Z UCHWYTU ZA GŁOWĘ Z PODEJŚCIA Z TYŁU  
w celu sprowadzenia do pozycji do założenia kajdanek

Fot. 9. Przyjęcie 
postawy walki 
za plecami 
osoby obez-
władnianej.
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Fot. 13. Prze- 
łożenie ręki 
z jednocze-
snym klękiem 
na staw 
barkowy.
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Fot. 10. Wej-
ście w zwarcie 
z jednocze-
snym odchy-
leniem głowy 
w tył chwytem 
za żuchwę oraz 
chwyt ręki.
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Fot. 14. Kon-
trolowany 
ucisk kolanem 
stawu barko-
wego osoby.
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Fot. 16. Dosiad 
boczny z jedno-
czesnym za-
bezpieczeniem 
ręki dźwignią 
łokciowo- 
-barkowo- 
-nadgarstkową. 
Fot. 1–16. 
B. Stępak.
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Fot. 12. Kon-
trolowanie  
osoby w pozycji  
bocznej.
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Fot. 15. Prze-
łożenie ręki 
z przejściem 
do dosiadu 
bocznego.
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Fot. 11. Kon-
trolowane 
sprowadzenie 
osoby do siadu  
poprzez klęk 
jednonóż.
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