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Związek Zawodowy Celnicy PL przedstawia uwagi do projektu założeń  do projektu 

ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej w zakresie uprawnień 
funkcjonariuszy Służby Celnej. 
 
I. Na podstawie przedstawionego projektu ustawy funkcjonariusze Służby Celnej otrzymali 
nowe uprawnienia w zakresie prawa do użycia lub wykorzystania środków przymusu 
bezpośredniego takich jak: 

 Kajdanek zakładanych na  nogi i kajdanek zespolonych, 

 Środków powodujących dysfunkcje niektórych zmysłów lub organów ciała o 
właściwościach obezwładniających i łzawiących, 

 Pojazdów służbowych, 

 Środków przeznaczonych do pokonywania zamknięć budowlanych i innych 
przeszkód , w tym materiałów wybuchowych. 

 
Został rozszerzony również zakres ich użycia  lub wykorzystania o nowe  przypadki: 

 Przeciwdziałania naruszeniu porządku i bezpieczeństwu publicznemu, 

 Ochrony mienia, 

 Zapewnienia bezpieczeństwa ochranianego konwoju, 

 Ujęcia udaremnienia ucieczki lub w pościgu za osobą, 

 Przeciwdziałania czynnościom zmierzającym do autoagresji osoby, 

 Wobec zwierzęcia, które bezpośrednio zagraża życiu lub zdrowiu uprawnionego lub 
innej osoby. 

 
Pomimo dość rozległej gamy nowych uprawnień  w ocenach skutków regulacji w zakresie 
wpływu projektowanej regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i 
budżety jednostek samorządu terytorialnego nie zabezpieczono jak również nie wskazano 
źródło finansowania wydatków na zakup nowego wyposażenia, a także dodatkowego 
przeszkolenia funkcjonariuszy w zakresie ich użycia. Nie dokonano szacunkowych obliczeń 
wydatków związanych z zakupem przedmiotowego  wyposażenia oraz  kosztów szkolenia 
funkcjonariuszy podobnie jak zrobiono to w przypadku Straży Granicznej. W przypadku 
Służby Celnej szacunkowe wyliczenie koszów jest czynnością stosunkowo prostą z uwagi 
na fakt, że tylko funkcjonariusze pełniący służbę w wyodrębnionych komórkach 
organizacyjnych Służby Celnej (komórki zwalczania przestępczości ) stosują i wykorzystują 
środki przymusu bezpośredniego i są wyposażone w broń palną. 
Np. wykorzystanie pojazdów służbowych jako środka przymusu bezpośredniego będzie 
wiązało się koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z ich naprawą lub 
wymianą na nowe. 
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Zakup środków powodujących dysfunkcję niektórych zmysłów lub organów ciała o 
właściwościach obezwładniających i łzawiących oraz środków do zabezpieczania przed 
autoagresją wraz z  przeszkoleniem podobnie jak to zrobiono w przypadku Straży 
Granicznej powinien być poprzedzony  wnikliwą analizą stanu osobowego  poszczególnych 
jednostek  Służby Celnej oraz jej potrzebami w zakresie wyposażenia.  
 
Zapis w ocenie skutków regulacji dotyczący Służby Celnej, że „wejście w życie projektu nie 
spowoduje wydatków dla budżetu resortu finansów” doprowadzi do sytuacji, że  
funkcjonariusze Służby Celnej pomimo nadania nowych uprawnień nie zostaną 
odpowiednio do nowych uprawnień wyposażeni i przeszkoleni co doprowadzi do sytuacji, 
że wprowadzone przepisy pozostaną martwe. 
 
 
II. Zdziwienie może  budzić zapis w punkcie 9.14.11.5.1 o treści „w sytuacjach dotyczących 
użycia  broni palnej, określonych wyżej w pkt 3 ppkt 1 lit.a-c funkcjonariusze mogą użyć 
broni palnej bez ostrzeżenia. 
Dotyczy to sytuacji: 

a) w celu odparcia bezpośredniego, bezprawnego  zamachu na życie, zdrowie lub 
wolność uprawnionego lub innej osoby oraz w celu przeciwdziałania czynnościom 
zmierzającym bezpośrednio do takiego zamachu, 

b) przeciwko osobie, niepodporządkowującej się wezwaniu do natychmiastowego 
porzucenia broni, materiału wybuchowego lub  innego niebezpiecznego przedmiotu, 
którego użycie zagrozić może życiu, zdrowiu  lub wolności uprawnionego lub innej 
osoby. 

c) Przeciwko osobie, która usiłuje bezprawnie odebrać broń palną uprawnionemu  lub 
innej osobie  uprawnionej  do jej posiadania na podstawie odrębnych przepisów. 

Wydaje się, że w/w propozycja przepisu pozostaje w sprzeczności z zapisami rozdziału 9.8. 
„Sposób postępowania przed użyciem broni palnej” 
  Jako regułę proponuje się rezygnację ze  strzału ostrzegawczego – wystarczy ocena, że 
wszelka zwłoka zagraża bezpośredniemu bezpieczeństwu dla życia  lub zdrowia 
uprawnionego  lub innej osoby. 
Niezrozumiały jest więc zastosowanie katalogu zamkniętego użycia broni palnej bez 
ostrzeżenia dla trzech sytuacji kiedy generalną przesłanką jest bezpośrednie zagrożenie 
dla zdrowia lub życia uprawnionego lub innej osoby. 
Nie można wykluczyć, że w innych niż wskazane wcześniej w punktach a,b i c określone w 
artykule 69 ustawy  o Służbie Celnej  nie zaistnieją sytuacje, które spowodują bezpośrednie 
niebezpieczeństwo utraty zdrowia czy życia uprawnionego lub innej osoby np.  

 w celu odparcia bezpośredniego zamachu na  konwoju (pkt.h), 

  w bezpośrednim pościgu za osobą wobec której istnieje uzasadnione podejrzenie 
popełnienia zabójstwa, przestępstwa o charakterze terrorystycznym ..(pkt.g) 

  w celu odparcia bezpośredniego bezprawnego  zamachu  na mienie, stwarzającego 
jednocześnie bezpośrednie zagrożenie  dla życia, zdrowia lub wolności 
uprawnionego lub innej osoby (pkt.e) 

Końcowo nadmieniam, że taki zapis ograniczający użycie broni palnej bez ostrzeżenia 
został zaproponowany wyłącznie w przypadku funkcjonariuszy Służby Celnej. W żadnej 
innej służbie czy instytucji  niezależnie czy dotyczy funkcjonariuszy, inspektorów, 
pracowników, żołnierzy czy strażników nie dokonano podobnego zapisu. 
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