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WYPADEK 
w trakcie doskonalenia zawodowego  

funkcjonariusza Policji

W artykule omówiono uregulowania prawne w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby funkcjonariusza Policji 
podczas doskonalenia zawodowego. Szczegółowo opisano obowiązki organizatora zajęć, prowadzącego zajęcia 
oraz uczestnika szkolenia. Ponadto podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: co może się stać przedmiotem ustaleń 
komisji powypadkowej, która bada okoliczności i przyczyny wypadku w trakcie doskonalenia zawodowego?

Wydział Doskonalenia Zawodowego 
Komendy Stołecznej Policji

kom. Barbara Jamrozik

Wydział Kontroli
Służby Ochrony Państwa

mł. chor. SOP Marzena Kozioł

Ryc. 1. Podział doskonalenia zawodowego w Policji. 

Źródło: opracowanie własne.
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Ustawa o Policji1 zobowiązuje wszystkich funkcjonariu-
szy tej formacji mundurowej do podnoszenia kwalifi-
kacji zawodowych, utrzymywania sprawności fizycznej 
i wymaganego poziomu umiejętności posługiwania się 
bronią palną, w szczególności poprzez udział w dosko-
naleniu zawodowym. 

Czym więc jest doskonalenie zawodowe? Doskonalenie za-
wodowe jest to celowy i zaplanowany proces kształcenia 
funkcjonariuszy Policji, który realizują:
• szkoły policyjne i Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie 

–  jako doskonalenie centralne, 
• jednostki organizacyjne Policji lub komórki organizacyj-

ne tych jednostek – jako doskonalenie lokalne,
• podmioty pozapolicyjne – jako doskonalenie zewnętrzne.

Należy wspomnieć o podziale doskonalenia lokalnego za-
stosowanym w Komendzie Stołecznej Policji, w której wy-
odrębniono doskonalenie lokalne regionalne2 oraz dosko-
nalenie lokalne w miejscu pełnienia służby3.
Celem doskonalenia jest nabywanie, aktualizowanie, roz-
szerzanie oraz pogłębianie wiedzy i podwyższanie umiejęt-
ności zawodowych policjanta, wymaganych przy wykony-

waniu przez niego zadań i czynności służbowych, a także 
nabycie dodatkowych uprawnień oraz kwalifikacji.
Szczegółowe warunki odbywania szkoleń zawodowych 
oraz doskonalenia zawodowego w Policji, uwzględniające 
rodzaje, formy, tryb odbywania, a także organizację i spo-
sób prowadzenia szkoleń i doskonalenia zawodowego oraz 
nadzór nad ich realizacją określone zostały w rozporządze-
niu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków 
odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawo-
dowego w Policji4.
Natomiast aktem prawnym wykonawczym normującym 
szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny służby pod-
czas realizacji szkolenia lub doskonalenia oraz szczegółowe 
warunki uczestnictwa w tym szkoleniu lub doskonaleniu jest 
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa 
i higieny służby w trakcie realizacji szkoleń w Policji5.
Podczas zajęć doskonalenia zawodowego występuje ryzy-
ko, które może mieć związek ze zdarzeniem powodującym 
uraz lub śmierć policjanta. Jak podaje Komenda Główna 
Policji, w roku 2019, w trakcie uczestniczenia lub w związku 
z uczestniczeniem w obowiązkowych zajęciach związanych 
z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych i sprawności fi-
zycznej funkcjonariuszy, zaistniało 648 przedmiotowych 
zdarzeń. W latach 2015–2019 ponad 13,7% ogółu wypad-
ków funkcjonariuszy Policji to wypadki, które miały miejsce 
podczas ćwiczeń, zajęć sportowych i spartakiad sportowych6. 

Czym więc jest przedmiotowy wypadek? 
Wypadek w trakcie doskonalenia zawodowego poli-
cjanta jest to zdarzenie nagłe wywołane przyczyną 
zewnętrzną, powodujące śmierć albo uszkodzenie tka-
nek ciała lub narządów wskutek działania czynnika ze-
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 – nie stosuje się do poleceń prowadzącego lub 
organizatora; 

• obligatoryjnie odsuwają od szkolenia uczestnika, który 
zgłasza zły stan psychofizyczny, na czas niezbędny do 
powrotu do właściwego stanu psychofizycznego; 

• przerywają szkolenie w przypadku stwierdzenia braku 
właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny służ-
by lub nieprawidłowego, zagrażającego bezpieczeństwu 
wykonywania ćwiczenia przez uczestnika10.

Zaleca się, aby wykonanie powyższych działań odnotowa-
ne zostało w dokumentacji szkoleniowej.
Kolejny obowiązek jest związany z użyciem podczas szko-
lenia otwartego ognia oraz materiałów dymotwórczych, wy-
buchowych, w tym wyrobów i środków pirotechnicznych 
lub ostrej amunicji, wówczas organizator zapewnia właści-
we zabezpieczenie uczestników i obiektów, uwzględniając 
warunki terenowe oraz atmosferyczne w miejscu szkolenia 
i w jego najbliższym otoczeniu11. 
W każdej jednostce oraz szkole Policji co roku funkcjona-
riusze uczestniczą w szkoleniach z zakresu taktyki i technik 
interwencji lub z użycia środków przymusu bezpośrednie-
go, wówczas organizator zobowiązany jest zapewnić:
• środki chroniące przed urazem, w szczególności głowy, 

klatki piersiowej lub nóg, odpowiednie do występują-
cych zagrożeń; 

• udział prowadzącego, który posiada odpowiednie do za-
kresu szkolenia uprawnienia instruktora taktyki i tech-
nik interwencji policyjnych lub uprawnienia instruktora 
sportu, lub inne uprawnienia instruktorskie niezbędne 
do prowadzenia szkolenia z użyciem środków przymusu 
bezpośredniego12.

W przypadku prowadzenia szkolenia z użyciem broni pal-
nej i ostrej amunicji organizator zapewnia udział co naj-
mniej dwóch prowadzących, posiadających uprawnienia 
instruktora strzelań policyjnych, z których co najmniej 
jeden jest ratownikiem. Należy zaznaczyć, że biorąc pod 
uwagę stopień wyszkolenia uczestników, może zezwolić 
na prowadzenie tego szkolenia jednemu prowadzącemu 
w sytuacji: 
• gdy liczba uczestników mogących oddawać strzały nie 

przekracza 10 osób13;
• szkolenia policjantów służby kontrterrorystycznej14.
Nadmienia się, iż przepisy prawa przewidują sytuację, 
w której prowadzący może nie posiadać uprawnień ratow-
nika, wówczas organizator zobowiązany jest do zapewnie-
nia opieki medycznej co najmniej ratownika.
Kolejne obowiązki spoczywają na organizatorze szkolenia 
w momencie zdarzenia wypadkowego. I tak w sytuacji, gdy 
wypadek wydarzył się na terenie innej jednostki Policji niż 
jednostka organizacyjna właściwa ze względu na miejsce 
pełnienia służby przez poszkodowanego, kierownik tej jed-
nostki, który w omawianej sytuacji może być również orga-
nizatorem doskonalenia zawodowego: 
• zapewnia udzielenie pomocy funkcjonariuszowi, który 

uległ wypadkowi; 
• zabezpiecza miejsce wypadku; 
• niezwłocznie zawiadamia o wypadku bezpośredniego 

przełożonego funkcjonariusza, który uległ wypadkowi.
Z kolei inne obowiązki będzie miał organizator doskona-
lenia zawodowego, który jest jednocześnie pracodawcą 
policjanta. Wówczas po powzięciu wiadomości o wypadku 
funkcjonariusza kierownik ten niezwłocznie: 

wnętrznego, które nastąpiło podczas uczestniczenia lub 
w związku z uczestniczeniem w obowiązkowych zaję-
ciach związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodo-
wych i sprawności fizycznej funkcjonariuszy7.

Obowiązki organizatora doskonalenia zawodowego 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby

W myśl art. 71a ust. 9 ustawy o Policji za przygotowanie 
i zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa i hi-
gieny służby w trakcie realizacji szkolenia zawodowego 
lub doskonalenia zawodowego, w szczególności prowa-
dzonych z użyciem środków przymusu bezpośredniego, 
środków ochrony indywidualnej lub broni palnej, odpowie-
dzialni są odpowiednio: 
• Komendant Główny Policji, 
• Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji, 
• Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji, 
• Komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzes- 

tępczości,
• Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego 

Policji, 
• komendanci wojewódzcy Policji, 
• Komendant Stołeczny Policji, 
• komendanci powiatowi (miejscy) Policji, 
• komendanci rejonowi Policji, 
• Komendant Wyższej Szkoły Policji i komendanci szkół 

policyjnych.
Wyżej wymienione osoby zobowiązane są do zapewnienia po-
licjantom uczestniczącym w szkoleniu – odpowiednich do ro-
dzaju szkolenia i mogących wystąpić w jego trakcie zagrożeń: 
• środków ochrony zbiorowej lub indywidualnej,
• sprzętu ratunkowego i przeciwpożarowego,
• zabezpieczeń organizacyjno-technicznych terenu przed 

wstępem osób nieuprawnionych8.
W przypadku szkolenia związanego z dużym ryzykiem wy-
padkowym, w szczególności w sytuacjach grożących upad-
kiem z wysokości, organizator zapewnia uczestnikom: 
• asekurację, o której rodzaju decyduje w porozumieniu 

z prowadzącym szkolenie; obowiązek zapewnienia ase-
kuracji podczas wykonywania prac, przy których istnieje 
możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdro-
wia lub życia pracownika, wynika również z dyspozycji 
art. 225 § 1 Kodeksu pracy, a stosuje się go w odniesieniu 
do policjantów na zasadzie art. 71a ust. 6 ustawy o Policji;

• obecność co najmniej ratownika medycznego, wyposażo-
nego w sprzęt do udzielenia pomocy medycznej odpowied-
ni do występujących zagrożeń, jeżeli jest to niemożliwe 
ustawodawca dopuszcza udział osoby posiadającej upraw-
nienia ratownika, wyposażonej w sprzęt do udzielenia 
pomocy medycznej; wyposażenie apteczek powinno być 
ustalone w porozumieniu z lekarzem sprawującym profi-
laktyczną opiekę zdrowotną nad policjantami, z uwzględ-
nieniem rodzajów i nasilenia występujących zagrożeń9.

Należy podkreślić, że zarówno organizator doskonalenia 
zawodowego, jak i prowadzący szkolenie: 
• mogą odsunąć od szkolenia lub jego części uczestnika, 

który:
 – narusza regulamin lub instrukcję obowiązującą 

w miejscu szkolenia;
 – nie przestrzega przepisów oraz zasad bezpieczeństwa 

i higieny służby; 
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odnotowanie w dokumentacji ze szkolenia nazwy wyko-
rzystanych substancji lub ich mieszanin.
Prowadzący szkolenie w zakresie strzelań z broni palnej 
przed przystąpieniem do zajęć jest zobowiązany zapew-
nić łączność z dyżurnym jednostki organizacyjnej Policji 
przeprowadzającej strzelanie lub jednostki organizacyj-
nej Policji, na której terenie usytuowana jest strzelnica. 
Strzelanie przerywa się w razie stwierdzenia braku łączno-
ści z dyżurnym jednostki organizacyjnej Policji19. 
W czasie prowadzenia zajęć dla policjantów służby kontrter-
rorystycznej Policji na pływalniach krytych, otwartych oraz na 
akwenach prowadzący zapewnia warunki bezpieczeństwa dla 
osób biorących udział w zajęciach na obszarach wodnych20.
Przepisy nie precyzują obowiązków prowadzącego dosko-
nalenie zawodowe w zakresie wypadków podczas zajęć. 
W praktyce przyjęto rozwiązanie, że o zaistniałym zdarze-
niu informuje on organizatora doskonalenia zawodowego, 
a następnie za pośrednictwem organizatora informację 
przekazuje bezpośredniemu przełożonemu funkcjonariu-
sza, który uległ wypadkowi. 
Ponadto prowadzący zajęcia niezwłocznie kieruje poszkodo-
wanego na badanie niezbędne do ustalenia zawartości w or-
ganizmie alkoholu, środków odurzających, substancji psy-
chotropowych lub innych substancji o podobnym działaniu, 
jeżeli zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że zachowanie 
funkcjonariusza spowodowane stanem po spożyciu alkoho-
lu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub 
innych substancji o podobnym działaniu przyczyniło się do 
zdarzenia. Mając na uwadze powyższy zapis, należy pamię-
tać, że aby skierować policjanta na opisywane badania, musi 
zaistnieć powód jego wykonania, samo doznanie urazu przez 
poszkodowanego nie jest uzasadnieniem wykonywania 
przedmiotowych czynności. W tym momencie należy posta-
wić pytanie, czy kierowanie każdego policjanta, który doznał 
urazu podczas służby oraz zajęć doskonalenia zawodowego, 
na tzw. badanie trzeźwości jest właściwie? Czy w każdym 
przypadku istnieje uzasadnienie, aby podejrzewać funkcjo-
nariusza, iż znajduje się on w stanie po spożyciu alkoholu? 
Jeżeli tak, to dlaczego przeprowadza się tylko badanie stanu 
po spożyciu alkoholu, a nie również badanie na obecność 
środków odurzających, substancji, psychotropowych lub 
innych substancji o podobnym działaniu? Tutaj nasuwa się 
kolejna wątpliwość, jeżeli podczas odprawy do służby pro-
wadzący odprawę nie miał uwag do stanu psychofizycznego 
policjanta, a podczas przedmiotowej służby nie wydarzyło 
się nic, co mogłoby wskazywać, że funkcjonariusz znajduje 
się w stanie po spożyciu alkoholu, to czy w momencie, kiedy 
zgłasza on uraz w związku z pełnieniem służby tego dnia, 
istnieje uzasadnienie skierowania go na badanie trzeźwości? 
Dodatkowo na przedmiotowe badania nie kieruje się funk-
cjonariusza, gdy stan jego zdrowia albo okoliczności wypad-
ku nie uzasadniają przeprowadzenia takiego badania21. 
Czy to już wszystkie obowiązki ciążące na prowadzącym 
zajęcia? Nie. Obowiązki mogą wynikać również z regu-
laminów, instrukcji, procedur, algorytmów postępowania 
oraz innej dokumentacji obowiązującej w jednostce Policji. 
Należy pamiętać o zameldowaniu dyżurnemu jednostki 
organizacyjnej Policji, który z kolei informuje dyżurnego 
Komendy Głównej Policji za pośrednictwem dyżurnego 
komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji o zaistnieniu 
zdarzenia22, w którym brał udział funkcjonariusz, a którego 
skutkiem była śmierć lub ciężkie uszkodzenie ciała.

• zabezpiecza miejsce wypadku przed ewentualnymi dal-
szymi następstwami zdarzenia, jeżeli okoliczności to 
uzasadniają; 

• udziela pomocy osobom poszkodowanym lub osobom, 
którym zagraża niebezpieczeństwo;

• wszczyna postępowanie w sprawie ustalenia okoliczno-
ści i przyczyn wypadku; 

• powołuje komisję powypadkową; 
• zawiadamia pisemnie o wypadku kierownika komórki 

organizacyjnej właściwej do spraw bezpieczeństwa i hi-
gieny służby i pracy; 

• udostępnia informacje i materiały niezbędne do ustalenia 
okoliczności i przyczyn wypadku oraz udziela wszech-
stronnej pomocy komisji powypadkowej15.

Obowiązki prowadzącego doskonalenie zawodowe 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby

Prowadzącym doskonalenie zawodowe jest osoba wyzna-
czona przez organizatora do prowadzenia szkolenia, która 
posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i wymagane 
uprawnienia. Osoba ta przed przystąpieniem do szkolenia 
jest zobowiązana do: 
• sprawdzenia, czy uczestnicy posiadają wymagane środki 

ochrony indywidualnej, oraz sprawdzenia kompletności 
tych środków; 

• ocenienia – wspólnie z uczestnikiem – sprawności uży-
wanych środków ochrony indywidualnej; 

• sprawdzenia prawidłowego użycia lub umiejętności sto-
sowania środków ochrony indywidualnej przez uczestni-
ków, w przypadku gdy przewiduje się ich użycie w trak-
cie szkolenia;

• wskazania organizacji łączności i sposobu przekazania 
decyzji o przerwaniu szkolenia jego uczestnikom; 

• omówienia warunków bezpieczeństwa związanych z za-
grożeniami występującymi w trakcie szkolenia; 

• zaprezentowania lub objaśnienia wykonania ćwiczenia 
przed jego rozpoczęciem;

• zapewnienia bezpiecznej realizacji poszczególnych eta-
pów szkolenia;

• niedopuszczenia do szkolenia uczestnika nieposiada-
jącego wymaganych sprawnych, nieuszkodzonych lub 
kompletnych środków ochrony indywidualnej;  

• wymienienia lub uzupełnienia, a także zabezpieczenia 
przed użyciem uszkodzonych lub niekompletnych środ-
ków ochrony indywidualnej16.

Ponadto obowiązkiem prowadzącego szkolenie jest prze-
rwanie zajęć w przypadku stwierdzenia niebezpieczeństwa 
zagrażającego życiu lub zdrowiu uczestników lub innych 
osób. Dodatkowo zapisy rozporządzenia stanowią, iż pro-
wadzący winien w trakcie praktycznej części szkolenia, 
w miarę możliwości, kontrolować prawidłowe używanie 
środków i sprzętu oraz zabezpieczenia, w szczególności 
w trakcie szkolenia grożącego upadkiem z wysokości17.
W sytuacji stosowania podczas szkolenia substancji che-
micznych lub ich mieszanin, które stwarzają zagrożenie 
dla zdrowia lub środowiska, przed przeprowadzeniem 
szkolenia prowadzący zapoznaje uczestników z wykazem 
stosowanych substancji chemicznych lub ich mieszanin 
oraz z ich kartami charakterystyki18. Zapoznania, o któ-
rym mowa powyżej, może dokonać również organizator. 
Natomiast obowiązkiem osoby prowadzącej zajęcia jest 
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• regulaminu zajęć lub regulaminu pobytu w jednostce 
Policji,

• innej dokumentacji wytworzonej w zawiązku z organiza-
cją szkolenia, np. korespondencji prowadzonej w zakre-
sie organizacji szkolenia, decyzji kierownika jednostki, 

• potwierdzenia zarejestrowanego zdarzenia w elektro-
nicznej bądź papierowej ewidencji prowadzonej przez 
jednostkę Policji, np. SWD Policji, Biuletynie KSIP, 
książce wydarzeń, książce przebiegu służby (policjanci 
służby kontrterrorystycznej Policji zobowiązani są do 
odnotowania w niej indywidualnych zajęć),

• notatnika służbowego,
• karty opisu stanowiska służby, 
• rozkazu dziennego jednostki organizacyjnej Policji,
• wykazu stosowanych substancji chemicznych lub ich 

mieszanin oraz karty zapoznania uczestników zajęć 
z przedmiotowym wykazem,

• procedur postępowania z opakowaniami po substancjach 
chemicznych lub ich mieszaninach oraz uszkodzonymi 
opakowaniami,

• kart charakterystyki stosowanych w trakcie zajęć sub-
stancji chemicznych lub ich mieszanin, które stwarzają 
zagrożenie dla zdrowia lub środowiska,

• dokumentacji potwierdzającej wykonywanie okresowych 
i doraźnych przeglądów sprzętu (np. uprzęży, lin, dra-
bin, podnośników) oraz środków ochrony indywidualnej, 
w szczególności sprzętu ochrony dróg oddechowych,

• instrukcji bhp na stanowisku służby,
• dokumentacji potwierdzającej posiadanie przez prowa-

dzącego szkolenie niezbędnych kwalifikacji, uprawnień,
• oceny ryzyka zawodowego,
• pomiarów środowiska pracy (służby), np. hałasu, ołowiu 

i jego związków nieorganicznych,
• instrukcji eksploatacji urządzenia transportu bliskiego, 

np. podnośnika,
• instrukcji obsługi urządzenia, sprzętu,
• dokumentacji potwierdzającej dopuszczenie urządzenia 

do użytkowania.

Co może stać się przedmiotem ustaleń komisji 
powypadkowej?

• W jakich zajęciach uczestniczył poszkodowany?
• Czy zajęcia zostały zaplanowane w planie doskonalenia 

zawodowego jednostki organizacyjnej Policji?
• Kto był organizatorem szkolenia?
• Kto skierował policjanta do udziału w szkoleniu?
• Kiedy i w jakim czasie odbywały się zajęcia?
• Jakie były założenia organizacyjne szkolenia?
• Ilu uczestników wzięło udział w szkoleniu?
• Gdzie się odbywały zajęcia?
• Kto prowadził zajęcia?
• Jaki był przebieg zajęć?
• Czy uczestnicy szkolenia zostali zapoznani z obowiąz-

kami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2019 r. 
w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby 
w trakcie realizacji szkoleń w Policji?

• Czy organizator szkolenia zapewnił policjantom uczest-
niczącym w szkoleniu odpowiednie do rodzaju szkole-
nia i mogących wystąpić w jego trakcie zagrożeń: środki 
ochrony zbiorowej lub indywidualnej, sprzęt ratunkowy 

Obowiązki uczestnika doskonalenia zawodowego 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby

Obowiązkiem każdego policjanta jest przestrzeganie prze-
pisów i zasad bezpieczeństwa i higieny służby. Ponadto 
uczestnik zajęć zobowiązany jest do stosowania się do 
reguł zawartych w regulaminie lub instrukcji obowiązują-
cych w miejscu szkolenia oraz wykonywania poleceń pro-
wadzącego lub organizatora.
W tym fragmencie należy zwrócić uwagę na funkcjona-
riuszy służby kontrterrorystycznej Policji, którzy podczas 
szkolenia fizycznego mają w szczególności obowiązek: 
bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa, wyko-
nywać polecenia i komendy prowadzącego zajęcia oraz 
zgłaszać urazy, kontuzje lub niedyspozycję psychofizycz-
ną. Tak precyzyjne obowiązki zostały ustanowione w za-
rządzeniu nr 21 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 
czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków od-
bywania doskonalenia zawodowego dla policjantów służby 
kontrterrorystycznej Policji.
Funkcjonariusz, który uległ wypadkowi, jeżeli pozwala 
na to stan jego zdrowia i okoliczności, niezwłocznie za-
wiadamia o tym bezpośredniego przełożonego23. W takiej 
sytuacji powiadomiony powinien być również prowadzą-
cy szkolenie, który zdarzenie odnotowuje w dokumentacji 
szkoleniowej. Zawiadomienie o wypadku jest obligatoryj-
nym obowiązkiem funkcjonariusza. Ustawodawca nie prze-
widuje sytuacji, w której policjant może zostać zwolniony 
z tej odpowiedzialności i mógłby nie zgłaszać wypadku. 
Przyjmowanie od funkcjonariusza zobowiązań pisemnych 
dotyczących odmowy zgłaszania przełożonemu wypadku 
nie powinno mieć miejsca, gdyż jest skutkiem niewywiąza-
nia się z obowiązku ustawowego.

Dokumentacja, która może mieć związek z ustaleniem 
okoliczności i przyczyn wypadku funkcjonariusza 
podczas doskonalenia zawodowego

Czynności wyjaśniających w zakresie ustalania okolicz-
ności i przyczyn zdarzenia dokonuje komisja powypadko-
wa24, która w trakcie prowadzonego postępowania groma-
dzi dowody mające związek z zaistniałym zdarzeniem oraz 
jego skutkami. W omawianej sytuacji organ ten może żądać 
udostępnienia:
• listy obecności uczestników zajęć, listy obecności lokal-

nego doskonalenia zawodowego dla policjantów służby 
kontrterrorystycznej Policji, która winna zawierać numer 
jednostki szkoleniowej i informację o zapoznaniu z wa-
runkami bezpieczeństwa i higieny służby w trakcie reali-
zacji szkolenia w Policji, stopień, imię i nazwisko pro-
wadzącego oraz stopień, imię i nazwisko uczestnika25,

• dziennika szkolenia,
• harmonogramu zajęć,
• rocznego planu doskonalenia zawodowego26,
• aneksu do rocznego planu doskonalenia zawodowego, 

jeżeli był sporządzany,
• programu szkolenia,
• konspektu szkolenia, 
• arkusza okresowej oceny słuchacza,
• arkusza szkolenia strzeleckiego,
• rozkazu o włączeniu oraz wyłączeniu poszkodowanego 

ze stanu słuchaczy szkolenia,
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Funkcjonariusze Komendy Stołecznej Policji w trakcie doskonalenia zawodowego. Fot. Barbara Jamrozik.

i przeciwpożarowy, zabezpieczenie organizacyjno-tech-
niczne terenu przed wstępem osób nieuprawnionych?

• Czy uczestników szkolenia poinformowano o zagroże-
niach mogących wystąpić podczas zajęć?

• Czy prowadzący omówił warunki bezpieczeństwa zwią-
zane z zagrożeniami występującymi w trakcie szkolenia?

• Czy uczestnicy szkolenia zostali poinformowani 
o zasadach stosowania środków ochrony zbiorowej 
i indywidualnej?

• Czy organizator szkolenia w trakcie szkolenia związa-
nego z dużym ryzykiem wypadkowym, w szczególności 
w sytuacjach grożących upadkiem z wysokości, zapew-
nił uczestnikom asekurację oraz obecność co najmniej 
ratownika medycznego, wyposażonego w sprzęt do 
udzielenia pomocy medycznej odpowiedni do występu-
jących zagrożeń?

• Czy prowadzący szkolenie przed przystąpieniem do 
szkolenia sprawdził, czy uczestnicy posiadają wymaga-
ne środki ochrony indywidualnej oraz kompletność tych 
środków?

• Czy prowadzący zajęcia wspólnie z uczestnikiem ocenił 
sprawność używanych środków ochrony indywidualnej?

• Czy prowadzący sprawdził sposób prawidłowego użycia 
oraz umiejętność stosowania środków ochrony indywi-
dualnej przez uczestników? 

• Czy prowadzący wskazał organizację łączności i spo-
sób przekazania decyzji o przerwaniu szkolenia jego 
uczestnikom?

• Czy prowadzący dokonał prezentacji wykonania ćwi-
czenia przed jego rozpoczęciem?

• W jaki sposób prowadzący zapewnił bezpieczną realiza-
cję poszczególnych etapów szkolenia?

• Czy prowadzący posiadał odpowiednią ilość środ-
ków ochrony indywidualnej w celu wyposażenia w nie 
uczestników zajęć?

• Czy prowadzący zabezpieczył przed użyciem uszkodzo-
ne lub niekompletne środki ochrony indywidualnej?

• Czy uczestników poinformowano, komu mają zgła-
szać uraz, kontuzję, uszkodzenie środków ochrony 
indywidualnej?

• Czy prowadzący/organizator szkolenia posiadał wiedzę 
na temat aktualnych szkoleń w dziedzinie bhp uczestni-
ków zajęć oraz profilaktycznych badań lekarskich?

Podsumowanie

Reasumując, należy podkreślić, że na uwagę zasługuje 
fakt, iż nie można dopuścić do służby, a także do udzia-
łu w doskonaleniu zawodowym, funkcjonariusza bez ak-
tualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak 
przeciwwskazań do wykonywania zadań na zajmowanym 
stanowisku służbowym w warunkach opisanych w skiero-
waniu na badania lekarskie. Nie wolno również dopuścić 
policjanta do służby, do której wykonywania nie posiada 
on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętno-
ści, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Organizator doskonalenia 
zawodowego zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecz-
nych i higienicznych warunków służby polegających na 
przygotowaniu i organizowaniu służby w sposób zapo-
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biegający wypadkom, chorobom zawodowym i schorze-
niom związanym z warunkami służby. W praktyce orga-
nizatorzy doskonalenia zawodowego centralnego zwracają 
się z prośbą do kierowników jednostek organizacyjnych 
Policji kierujących funkcjonariuszy na szkolenia, aby 
skierowany na szkolenie policjant posiadał aktualne ba-
dania lekarskie na cały przebieg przedsięwzięcia. A co ze 
szkoleniami w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny służ-
by? Czy organizatorzy doskonalenia zawodowego posia-
dają wiedzę na temat aktualnych szkoleń bhp uczestników 
doskonalenia zawodowego? Proponuje się, aby wszyscy 
organizatorzy doskonalenia zawodowego podjęli działania 
mające na celu niedopuszczanie do udziału w doskonale-
niu zawodowym policjantów nieposiadających aktualnych 
badań profilaktycznych oraz szkoleń w dziedzinie bez-
pieczeństwa i higieny służby. Jeżeli nie można dopuścić 
do służby funkcjonariusza nieposiadającego aktualnych 
badań lekarskich oraz szkoleń w dziedzinie bhp, to czy 
możemy dopuścić go do udziału w doskonaleniu zawodo-
wym? Odpowiedź brzmi: NIE.  
Należy także pamiętać, że aby skierować policjanta na ba-
danie trzeźwości, musi zaistnieć uzasadnienie wykonania 
tych czynności, samo doznanie przez poszkodowanego 
urazu w trakcie zajęć doskonalenia zawodowego nie jest 
bowiem uzasadnieniem wykonywania badania trzeźwości.
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Summary

Accident during vocational training of a police officer

In the article there have been discussed legal regulations in the 
scope of safety and hygiene of a police oficer during vocational 
training. There have been detailedly described duties of an organ-
iser of classes, lecturer and participant of the training. Further-
more, there has been made an attempt to answer to a question, 
what findings may be made by the accident investigation commis-
sion, in reference to the cause and circumstances of the accident 
during vocational training.
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