
 

SZKOLENIE Z ZAKRESU POSŁUGIWANIA SIĘ PAŁKĄ TELESKOPOWĄ 

 

 Szkolenie składa się  zajęć praktycznych, poprzedzonych krótkim wstępem 

teoretycznym, podczas którego uczestnicy szkolenia zapoznają się z budową pałki 

teleskopowej i zakresem jest używania jako środka przymusu bezpośredniego. 

 

Część wstępna: 

1. Omówienie informacji dot. określenia przypadków oraz warunków i sposobów użycia 

przez pracowników ochrony środków przymusu bezpośredniego. 

2. Sprawdzenie wiadomości pracowników ochrony dot. użycia pałki służbowej – 

teleskopowej. 

3. Omówienie budowy pałki teleskopowej. 

 

Część zasadnicza: 

1. Sposoby trzymania pałki teleskopowej – trzymanie pałki teleskopowej oburącz 

nachwytem i podchwytem. 

 

2. Zasady i sposoby noszenia pałki teleskopowej: 

a) przy boku lewym (dla praworęcznych), 

b) przy boku prawym (dla leworęcznych), 

c) przed kaburą na broń palną lub za kaburą. 

 

3. Sposoby rozkładnia pałki teleskopowej: 

a) wyciągnięcie pałki nachwytem, 

b) wyciągnięcie pałki podchwytem. 

 

4. Rozkładanie pałki teleskopowej: 

a) metoda rotacyjna, 

b) metoda wahadłowa. 

 

5. Trzymanie pałki: 

a) wyczekiwania, 

b) z przodu, z pałką pod ramieniem zgiętym w stawie łokciowym, 

c) z tyłu ręki, pałka trzymana za rękojeść wzdłuż wyprostowanego ramienia, 

d) z tyłu przy nodze prawej lub lewej. 

 

6. Postawy: 

a) w gotowości (stojąc swobodnie), 

b) otwarta górna, 

c) zamknięta górna, 

d) otwarta dolna, 



 

e) zamknięta dolna. 

 

7. Bloki pałką teleskopową w celu zatrzymania ataku napastnika (bloki jednorącz i 

oburącz): 

a) blok górny, 

b) blok środkowy, 

c) blok niski, 

d) blok boczny (prawa, lewa strona), 

e) blok dolny (prawa, lewa strona). 

 

8. Dźwignie -  techniki wykonywane za pomocą pałki teleskopowej na okolice stawów, 

działając poprzez ściskanie, rozciąganie lub skręcanie wywołując bodźce bólowe: 

a) dźwignia na ramię proste, 

b) dźwignia na ramię zgięte, 

c) dźwignia na nadgarstek prawy, lewy. 

 

9. Uciski pałką teleskopową (nierozłożoną i rozłożoną z przejściem do obezwładnienia): 

a) na nadgarstek, 

b) zewnętrzną część dłoni, 

c) zgięcie stawu łokciowego (od wewnątrz ręki), 

d) obręcz barkową (od przodu). 

10. Uderzenia pałka teleskopową w umięśnione części ciała (jednoczesne omówienie 

zakazów uderzeń w nieumięśnione i wrażliwe części ciała) 

 

Część końcowa: 

1. Utrwalenie nowych umiejętności 

2. Podsumowanie zajęć 

3. Przeprowadzenie egzaminu na zaliczenie 

 


