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NOWA WYWAŻARKA DLA STOŁECZNYCH
KONTRTERRORYSTÓW
"Nie wiemy, co nas czeka za drzwiami, dlatego musimy je sforsować jak najszybciej i możliwie
najbezpieczniej" - mówi dowódca Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w
Warszawie. Pomóc ma w takich sytuacjach przekazany właśnie operatom ze stolicy sprzęt do
wyważania hydraulicznego drzwi otwieranych na zewnątrz. Specjalistyczne urządzenie to darowizna
dla Fundacji Wsparcia Policjantów, w ramach projektu #RazemdlaBezpieczeństwa, którą
ufundowali producenci drzwi, okien i zabezpieczeń ze Stowarzyszenia Dom Bezpieczny.
Sprzęt przekazano oﬁcjalnie podczas zorganizowanej w Warszawie konferencji. Jak podkreśla dowódca
SPKP w Warszawie, "forsowanie drzwi antywłamaniowych otwieranych na zewnątrz, bez
specjalistycznego sprzętu, stanowi duże wyzwanie. Nie da się ich staranować, można je próbować
przepiłować lub odstrzelić zamek. Ale o elemencie zaskoczenia nie może być wtedy mowy. Przestępca
zyskuje czas i możliwości - może próbować uciec, zabić zakładnika lub zniszczyć dowody".
Komisarz tłumaczy, że wyważarka hydrauliczna "zasysa" drzwi do środka, a następnie wypycha z
futryną. Cała operacja trwa kilka sekund i pozostawia operatorów z daleka od światła drzwi, w którym
może znajdować się uzbrojony przestępca. Jak dodał, tego typu sprzęt powstał oryginalnie dla straży
pożarnej, a następnie został zaadaptowany do działań policyjnych. Co więcej, tego typu urządzenia,
jak tłumaczył, produkuje jeden producent na świecie. Realizacja zakupu trwać miała kilka miesięcy, co
związane było m.in. z wymaganymi dokumentami, pozwoleniami i zaświadczeniami.
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"Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa obywateli, dlatego musimy być
przygotowani na wszystkie możliwe scenariusze" – wyjaśnia dowódca SPKP w Warszawie. Nasz zespół
reaguje szybko, jest wszędzie tam, gdzie istnieje zagrożenie życia lub zdrowia. By uwolnić
zakładników lub ująć złego musimy często pokonywać przeszkody, np. drzwi, które staną nam na
drodze - podkreśla komisarz. A w tym przypadku liczy się czas i bezpieczeństwo. Warszawscy
kontrterroryści w 2018 roku przeprowadzili 279 realizacji, z czego blisko 50 stanowiło sforsowanie
przeszkód z użyciem specjalistycznego sprzętu.

Każda realizacja jest inna, ale ma jeden wspólny mianownik – musi
być skuteczna. Same umiejętności, odwaga czy determinacja nie
wystarczą – potrzebny jest specjalistyczny sprzęt, który skróci czas
szturmu oraz zapewni maksymalne bezpieczeństwo operatorom i osobom
postronnym. Ale również przestępcom – przecież mają odpowiedzieć za
swoje czyny i to właśnie rozumiemy przez skuteczność.
dowódca Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Warszawie

"Zdarzają się przypadki, że podczas realizacji zespołu SPKP drzwi antywłamaniowe otwierane na
zewnątrz stawiają duży opór. Czas nie działa na korzyść operatorów, muszą działać błyskawicznie, z
zaskoczenia, żeby przestępca nie mógł zniszczyć dowodów zbrodni. Takie sytuacje wymagają użycia
specjalistycznej wyważarki hydraulicznej" – podkreśla kom. Sylwester Marczak, rzecznik komendanta
stołecznego Policji.

Musimy pamiętać, że miasto stołeczne jest szczególnym miejscem, w
którym krzyżują się szlaki przestępcze, jest duże zagęszczenie ludności,
wiele potencjalnych miejsc ataku i osób szczególnie chronionych. Przy
wielu realizacjach jednocześnie, potrzeby sprzętowe stają się coraz
większe.
kom. Sylwester Marczak

Stowarzyszenie Dom Bezpieczny jest ogólnopolskim programem społecznym, którego misją jest
poprawa bezpieczeństwa polskich domów i mieszkań. Działania Stowarzyszenia opierają się na 3
najważniejszych ﬁlarach: edukacji na temat bezpieczeństwa, promocji bezpiecznych zachowań oraz
certyﬁkacji produktów i technik zabezpieczeń, chroniących dom i domowników przed włamaniem i
pożarem.
Czytaj też: Pół tysiąca karabinków dla policyjnych kontrterrorystów
Stowarzyszenie Dom Bezpieczny składa się z "ﬁrm odpowiedzialnych społecznie". Jedna z
wchodzących w jego skład ﬁrm współpracuje również z jednostkami prewencji kryminalnej policji w
Niemczech. "Widzimy bardzo pozytywne skutki takiej współpracy i chcemy ją rozwijać również w
Polsce, stąd nasze zaangażowanie w ten projekt" - podkreśla Józef Grabowski, prezes zarządu ﬁrmy
ABUS Polska. Jak dodaje Katarzyna Kozłowska, kierownik marketingu ﬁrmy KRISPOL, "to nie jest
standardowe działanie CSR, tylko aktywne wsparcie policji w walce z przestępczością".
Przedstawiciel stowarzyszenia zapewnił również, że realizowana będzie głębsza współpraca z policją,
której celem będzie przekazanie informacji i parametrów dotyczących najsłabszych punktów ich
produktów i możliwości ich sforsowania.

