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OFICEROWIE ŁĄCZNIKOWI PODCZAS MŚ W PIŁCE SIATKOWEJ
Data publikacji 04.09.2014

To już szósty dzień Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2014. Codzienne treningi,
mecze i przejazdy odbywają się z udziałem oﬁcerów łącznikowych, którzy zostali przydzieleni do
poszczególnych reprezentacji. Podróżują oni z siatkarzami zapewniając im opiekę i ochronę. Ich
praca i zaangażowanie sprawiły, że są traktowani przez sportowców jak członkowie drużyny.
W maju br. został ogłoszony nabór na oﬁcerów łącznikowych akredytowanych przy reprezentacjach, które będą
uczestniczyć w Mistrzostwach Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2014. Ogłoszenie zostało rozesłane po komendach
policji na terenie całego kraju. Każdy funkcjonariusz mógł się zgłosić i przystąpić do rekrutacji. Główne kryteria, które
były wymagane przy zgłoszeniu, to m.in. minimum 5 lat służby, posługiwanie się językiem angielskim oraz
doświadczenie przy obsługiwaniu imprez sportowych. Na ogłoszenie odpowiedziało ponad 50 funkcjonariuszy. Wszyscy
przystąpili do egzaminu, który polegał na rozwiązaniu testu oraz rozmowy kwaliﬁkacyjnej przeprowadzonej w języku
angielskim.
Spośród osób, które przystąpiły do egzaminu wyłoniono 24 policjantów, którzy zostali przydzieleni do poszczególnych
reprezentacji. Wśród nich znalazły się 3 kobiety. Bezpośrednio przed rozpoczęciem mistrzostw w Szkole Policji w
Katowicach oﬁcerowie łącznikowi przeszli szkolenie, na którym zostały im przedstawione główne zadania oraz zasady
współpracy z reprezentacjami podczas trwania turnieju. Zostali również zapoznani z organizacją przedsięwzięcia oraz
podmiotami zaangażowanymi w zabezpieczenie spotkań siatkarskich oraz bezpieczeństwo poza
halami.
Kilku z funkcjonariuszy już wcześniej brało udział w podobnym przedsięwzięciu jakim było EURO 2012. Pozwoliło to na
wymianę informacji i określenie głównych zadań podczas współpracy z drużynami.
Bezpośrednio po szkoleniu w Katowicach, oﬁcerowie pojechali do miast gospodarzy, gdzie spotykali się ze swoimi
drużynami. Oﬁcerowie są odpowiedzialni za drużyny od momentu oﬁcjalnego przybycia na mistrzostwa do momentu
opuszczenia kraju po zakończeniu udziału w turnieju. Głównym zadaniem funkcjonariuszy podczas trwania mistrzostw
jest zapewnienie bezpieczeństwa, organizowanie eskort oraz dbanie m.in. o to, żeby przemieszczanie się drużyn na
treningi i mecze odbywało się płynnie. Współpracują również z pracownikami ochrony hali, na której odbywają się
mecze oraz treningi, jak również z obsługą hotelu, w którym jest zakwaterowana reprezentacja. Pomimo wyznaczonych
zadań, skupiających się głównie na zapewnieniu bezpieczeństwa drużynie, oﬁcerowie łącznikowi dostosowują się do
zaistniałych codziennych sytuacji. W pracy oﬁcerowie łącznikowi pozostają w stałym kontakcie z policjantami
pracującymi w Sztabach Podoperacji „SIATKA 2014” i Policyjnym Centrum Dowodzenia w Legionowie.
W każdej z reprezentacji policjanci zostali przyjęci bardzo serdecznie i traktowani są jak członkowie drużyny.
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