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"PRZYGOTOWUJEMY NAJLEPSZYCH NA NAJGORSZE” POLICJANCI Z CBŚP WŚRÓD NAJLEPSZYCH W ZAWODACH
MEDYCYNY TAKTYCZNEJ
Współczesne zagrożenia wymuszają na służbach mundurowych konieczność efektywnego
współdziałania. Dlatego od kilku lat organizowane są Ogólnopolskie Zawody i Warsztaty
Ratownictwa Taktycznego Grup Interwencyjnych Służby Więziennej pn. „Tactical Prison Rescue”, a
ich organizatorem jest Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu. Policjanci CBŚP z
Katowic, Krakowa i Wrocławia okazali się być jednymi z najlepszych podczas tych zawodów.
Tegoroczna, piąta już edycja warsztatów, łącząca teorię z praktyką, odbyła się w dniach 22 - 25 maja na Dolnym Śląsku.
Inauguracja ćwiczeń miała miejsce w Wołowie, na tamtejszym rynku i na terenie Zakładu Karnego. Zawody przebiegały
w myśl zasady: "Przygotowujemy najlepszych na najgorsze. Każde życie jest dla nas najważniejsze bez względu na to, po
której stronie kraty się znajdujesz”.
W przedsięwzięciu wzięły udział najlepsze jednostki specjalne podlegające Ministerstwu Sprawiedliwości, Ministerstwu Spraw
Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwu Obrony Narodowej. Oprócz piętnastu Grup Interwencyjnych Służby
Więziennej wzięły w nich też udział policjanci z Zespołów Specjalnych Centralnego Biura Śledczego Policji, funkcjonariusze z
Centralnego Biur Antykorupcyjnego, z Samodzielnych Pododdziałów Antyterrorystycznych Policji, z Wydziałów Zabezpieczeń
Lotnisk Straży Granicznej, z Żandarmerii Wojskowej, z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ze Służby Ochrony Państwa,
żołnierze Akademii Wojsk Lądowych, Bataliony Powietrznodesantowe, a także Wojska Obrony Terytorialnej i jednostka
wojskowa AGAT.
CBŚP w zawodach reprezentowali policjanci z Zespołów Specjalnych z Zarządów we Wrocławiu, Katowicach i Krakowie.
Zespoły Specjalne CBŚP funkcjonują w zarządach terenowych, a członkami zespołów są najlepiej wyszkoleni funkcjonariusze
CBŚP. Do ich zadań należy zatrzymywanie szczególnie niebezpiecznych przestępców wchodzących w skład zorganizowanych
grup przestępczych, przy wykorzystaniu taktyki specjalnej i specjalistycznego wyposażenia oraz zapewnianie
bezpieczeństwa i wsparcia innych funkcjonariuszom CBŚP.
W ćwiczeniach i zawodach Tactical Prison Rescue brała rekordowa liczba drużyn, bo aż 32. Tegoroczne zawody przybrały
rangę międzynarodowych ponieważ uczestniczyła w nich grupa zawodników z Republiki Czeskiej.
Ćwiczenia, w formie zawodów, miały na celu sprawdzenie poziomu wyszkolenia poszczególnych grup, współdziałania
z jednostkami systemu ratownictwa medycznego (tj. odpowiednie przekazanie informacji, przeprowadzenie segregacji,
zabezpieczenie, zapewnienie bezpieczeństwa jednostkom systemu), wypracowanie wspólnych procedur ratowniczych
na wypadek wystąpienia zdarzeń masowych na terenach jednostek, a także opracowanie standardów które będą
obowiązywać wszystkie grupy interwencyjne. To także okazja na zintegrowanie grup, wymianę doświadczeń
oraz umiejętności pomiędzy zawodnikami.
W trakcie zawodów funkcjonariusze CBŚP z Wrocławia współpracowali w ramach drużyny z funkcjonariuszami SPAP i GISW z
Wrocławia, a funkcjonariusze CBŚP z Katowic i Krakowa współpracowali z żołnierzami 6 Batalionu Powietrznodesantowego z
Gliwic oraz Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej z Katowic. Doskonała współpraca pomiędzy tymi zespołami oraz
uzupełnianie się w ramach kompetencji swoich jednostek doprowadziły do tego, że obie drużyny zostały wyróżnione, co przy
ogromnej konkurencji jest nie lada sukcesem. Współpraca pomiędzy członkami drużyn i doskonałe wyszkolenie ich zwróciły

uwagę nie tylko organizatorów i sędziów, ale także osób obserwujących zawody i warsztaty. Ilość drużyn, które w tym roku
przystąpiły do zawodów świadczy o potrzebie doskonalenia się oraz o wysokim poziomie zawodów, a także o bardzo dobrej
ich atmosferze.
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Warto też zobaczyć galerię zdjęć zamieszczoną na stronie Służby Więziennej
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