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Tabela uwag, zgłoszonych w ramach uzgodnień międzyresortowych do projektu założeń projektu ustawy o środkach 
przymusu bezpośredniego i broni palnej  

 
 

Lp. 
Jednostka 

redak./ 
strona 

 
Podmiot 

zgłaszający 

 
Proponowana zmiana 

Stanowisko projektodawcy 

1  RCL Rezygnacja ze wskazania jednostek redakcyjnych tekstu przyszłej ustawy. 
Założenia powinny zawierać jedynie wyczerpujący i szczegółowy opis treści 
projektowanych regulacji. Systematyka przyszłego aktu normatywnego, jego 
konstrukcji oraz brzmienia poszczególnych przepisów zostaną ustalone na 
etapie tworzenia projektu ustawy na podstawie projektu. 

Uwaga uwzględniona. 

2  RCL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RL 

Włączenie do projektu całości materii związanej ze środkami przymusu 
bezpośredniego („śpb”) i użyciem broni palnej. 
Wykreślenie fragmentów rozdziału 9.14, dotyczących zmian w przepisach 
obowiązujących, w których wymienia się śpb dostępne dla każdej formacji 
oraz przypadki ich użycia, jak również przypadki użycia broni palnej. Ustawa 
powinna wyczerpująco regulować daną dziedzinę spraw, nie pozostawiając 
poza zakresem swojego unormowania istotnych fragmentów tej dziedziny.  
Potrzeba zachowania zasady kompletności regulacji, a także postulowana 
przez TK z wyroku z dnia 10 marca 2010r., syg. akt U 5/07, potrzeba 
zachowania daleko idącej szczegółowości regulacji dotyczącej śpb wymaga, 
aby całość przedmiotowej materii uregulować w jednej stawie dotyczącej śpb i 
broni palnej. 
Wyjaśnienie relacji pomiędzy „superustawą” a ustawami pragmatycznymi. 

Do rozstrzygnięcia; intencją projektodawcy jest aby przepisy 
ustaw pragmatycznych odsyłały do ustawy o śpb i broni 
palnej tylko w zakresie uprawnienia do użycia określonych 
śpb, przypadków ich użycia oraz przypadków użycia broni 
palnej. 
Alternatywnym rozwiązaniem może być ujednolicenie kwestii 
związanych z użyciem śpb i broni palnej w ustawach 
pragmatycznych. 

3 Rozdz. 1 RCL Cały rozdział 1, tj. Słownik wyrażeń użytych w projekcie założeń projektu 
ustawy o środkach przymusy bezpośredniego i broni palnej, proponuje się 
umieścić w części dotyczącej rozwiązań merytorycznych. Lista definicji 
stanowi część proponowanych regulacji. 

Uwaga uwzględniona. 

4 Rozdz. 1 RCL Zawarcie propozycji definicji śpb, jako podstawowego dla projektowanych 
regulacji pojęcia. Określenia czym są śpb i jaki jest cel ich stosowania, kierując 
się potrzebą zachowania jak najdalej idącej precyzji projektowanych regulacji. 

Znaczenie terminu „środki przymusu bezpośredniego” 
określone zostało przypadkami, zasadami oraz celami ich 
stosowania. Należy też wskazać, na duży stopień trudności w 
skonstruowaniu spójnej i nie nadmiernie złożonej definicji w 
pełny sposób oddającej zakres znaczeniowy tego terminu.  
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5 Rozdz. 1 pkt 
1  

RL Propozycja określenia, że „uprawnionym” jest „osoba upoważniona (…)”, 
zamiast „upoważniony”, co nie jest trafne językowo, zwłaszcza, że takie ujęcie, 
zostało zaproponowane np. w przypadku „przełożonego”  

Uwaga do uwzględnienia, aczkolwiek należy wskazać, że 
określenie podmiotu w definicji pojęcia „uprawniony” nie 
ogranicza się jedynie do wyrazu „upoważniony”, ale 
uwzględnia również kategorie osób, wskazanych w 
poszczególnych literach tego punktu. W związku z tym przez 
uprawnionego rozumie się np. upoważnionego (…) 
funkcjonariusza (…), upoważnionego (…) żołnierza (…).  

6 Rozdz. 1 pkt 
1, lit. c  

Polska Izba 
Ochrony 

Konieczność dokonania zmiany w definicji „pracownika”. Proponowana 
definicja odsyłająca mogłaby wywołać wątpliwości czy nie dano prawa użycia 
środków przymusu bezpośredniego i broni palnej każdej osobie posiadającej 
licencję będącej jakimkolwiek pracownikiem dowolnego podmiotu. Konieczne 
jest ścisłe oparcie się o definicję z art. 2 pkt 6 ustawy o ochronie osób i mienia 
i jej tam powtórzenie (pkt 1 ust. 2 lit. c Założeń). Mianowicie pracownik 
ochrony to osoba posiadająca licencję pracownika ochrony fizycznej, 
wykonującą zadania ochrony w ramach wewnętrznej służby ochrony albo na 
rzecz przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia. 
 

Uwaga uwzględniona. 

7 Rozdz. 1, 
pkt 1, lit. e 

RCL Zawężenie definicji „żołnierza” dotyczącej żołnierzy wojsk obcych, poprzez 
jednoznaczne wskazanie, jakie czynności bądź zadania mają ci żołnierze 
wykonywać na terytorium Polski, aby mieścili się w tej definicji. Jasne 
określenie sytuacji i okoliczności w jakich żołnierze ci mają być uprawnieni do 
użycia śpb i broni palnej, bowiem wskazane rozwiązanie (tj. „podczas pobytu i 
przemieszczania się przez terytorium RP w czasie pokoju”)  jest zdecydowanie 
zbyt szerokie i ogólne, i pozostawia daleko idącą dowolność w interpretacji 
odnośnie sytuacji, w których mogą oni stosować ww. środki. 

Propozycja uwzględnienia uwagi - wymaga stanowiska MON 
 Propozycja brzmienia: 
„e) żołnierz: Żandarmerii Wojskowej lub wojskowych 
organów porządkowych, żołnierz zawodowy wyznaczony na 
stanowisko służbowe w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, 
Służbie Wywiadu Wojskowego albo żołnierz wojsk obcych 
podczas pobytu i przemieszczania się przez terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej w czasie pokoju, wykonujący zadania 
służbowe:  
- na terenie obozów, obiektów lub innych nieruchomości, w których 
wojska obce są zakwaterowane, 
- w czasie ich przemieszczania się w związku z wykonywaniem zadań 
związanych z realizacją celów określonych w zgodzie na pobyt wojsk 
obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
- w czasie ćwiczeń wojsk obcych;” 
 

8 Rozdz. 1, 
pkt 3 

RCL Wykreślenie pojęcia „przełożony”. Pojęcie powszechnie znane i zrozumiałe, 
nie wnoszące żadnych istotnych treści. 

Definicja nie jest powszechnie znana i zrozumiała, nie odnosi 
się bowiem wyłącznie do osoby, która zajmuje stanowisko w 
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strukturze podmiotu, z którym związana jest kompetencja w 
zakresie kierownictwa i nadzoru, ale także do osoby kierującej 
przebiegiem służby albo pracy. 

9 Rozdz. 1 pkt 
1 ppkt 3 

CBA 
RL 

Wykreślenie z wyrazów „o którym mowa w pkt 1”, gdyż pojęcie 
uprawnionego zostało zdefiniowane i dodatkowe doprecyzowanie jest 
niepotrzebne.  

Uwaga uwzględniona. 

10 Rozdz. 1, 
pkt 4 

RCL Wskazanie kryteriów, wedle których dane obiekty lub urządzenia miałyby być 
rozumiane jako „ważne dla bezpieczeństwa lub obronności państwa oraz 
nienaruszalności granicy państwowej” Wskazana ustawa o BOR oraz o 
ochronie osób i mienia jest niewystarczająca. Poza katalogiem pozostałaby np. 
infrastruktura krytyczna wskazana w ustawie o zarządzaniu kryzysowym. 

Propozycja uwzględnienia uwagi dotyczącej włączenia w 
zakres definicji infrastruktury krytycznej.  
 
Propozycja brzmienia: 
„4) ważne obiekty lub urządzenia – obiekty lub urządzenia 
ważne dla bezpieczeństwa lub obronności państwa, 
nienaruszalności granicy państwowej, a także obiekty 
naczelnych organów władzy, naczelnych i centralnych 
organów administracji rządowej, wymiaru sprawiedliwości, 
gospodarki lub kultury narodowej, przedstawicielstw 
dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych 
albo organizacji międzynarodowych oraz inne obiekty i 
urządzenia podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 
16 marca 2001r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2004r. 
Nr 163, poz. 1712, z późn. zm.), ustawy z dnia 22 sierpnia 
1997 r. o ochronie osób i mienia, a także systemy oraz wchodzące 
w ich skład powiązane ze sobą obiekty, ujęte w jednolitym wykazie 
obiektów, instalacji urządzeń i usług wchodzących w skład 
infrastruktury krytycznej, sporządzonym na podstawie art. 5b ust. 7  
ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. 
U. Nr 89, poz. 590, z późn. zm.);” 
 
W odniesieniu do uwagi MI rozstrzygnięcia wymaga, czy 
obiekty i urządzenia ważne ze względu na bezpieczeństwo 
prowadzenia ruchu kolejowego, o których mowa w ustawie z 
dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 
2007r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.) zawierają się w 
„obiektach lub urządzeniach ważnych dla bezpieczeństwa 
państwa”.  
 

11 Rozdz. 1 pkt 
4 

MI Propozycja rozszerzenia zakresu definicji „ważnych obiektów lub urządzeń” o 
obiekty i urządzenia znajdujące się na obszarze kolejowym. 
Obiekty te są ważne ze względu na bezpieczeństwo prowadzenia ruchu 
kolejowego oraz zdrowie i życie ludzi, pozostawienie poza zakresem definicji 
tych obiektów i urządzeń uniemożliwi użycie broni palnej przez SOK w 
przypadku zamachu  
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Odnosząc się do uwagi RCL, dotyczącej wskazania kryterium 
według którego dane obiekty lub urządzenia miałyby być 
rozumiane jako „ważne dla bezpieczeństwa lub obronności 
państwa oraz nienaruszalności granicy państwowej”, należy 
wskazać, że przedmiotowa definicja została wprowadzona na 
potrzeby określenia przypadku użycia broni palnej: w celu 
odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na ważne obiekty lub 
urządzenia oraz w celu przeciwdziałania czynnościom zmierzającym 
bezpośrednio do takiego zamachu. Wyrażenia obiekty ważne dla 
bezpieczeństwa lub obronności, służące ochronie granicy państwowej, 
funkcjonują w obecnie obowiązujących przepisach 
określających przypadki użycia broni palnej m.in. przez 
Policję, ABW, SG, ŻW, AW, CBA, SKW. 

12 Rozdz. 1 pkt 
5 

RL Potrzeba doprecyzowania definicji o element „przemieszczania się” – w jęz. 
polskim „konwój” jest używany w odniesieniu do zachowań, które polegają na 
przemieszczaniu się z jednego miejsca w drugie. Konwojem może być np. 
kolumna samochodów; zgodnie z zaproponowaną definicją konwojem 
mogłoby być np. zachowanie wartownika, który strzeże magazynu, pojazdu, 
czy parkingu, ponieważ wykonuje czynności związane z ochroną; 
potwierdzeniem tego stanowiska jest definicja „osoby konwojowanej” 

Propozycja uwzględnienia uwagi 
Proponowane brzmienie: 
„5) konwój –. zespół czynności związanych z ochroną osób 
lub mienia, w tym wartości pieniężnych i innych 
przedmiotów wartościowych, broni, amunicji, materiałów lub 
środków niebezpiecznych, w tym materiałów wybuchowych, 
chemicznych i radioaktywnych, środków odurzających lub 
substancji psychotropowych, a także dokumentów oraz 
materiałów zawierających informacje niejawne, podejmowanych 
w związku z ich przemieszczaniem;”  

13 Rozdz. 1, 
pkt 6 

RCL Wyjaśnienie wątpliwości dotyczącej pojęcia „osoby konwojowanej”. 
Wyjaśnienie czy zawsze chodzić będzie o osobę pozbawioną wolności, 
albowiem wydaje się, że konwojować można również osoby, których wolność 
jest ograniczona lub osoby chronione przez daną formację. 

Zdefiniowanie „osoby konwojowanej” jest konieczne ze 
względu na to, że nie każda osoba objęta konwojem będzie 
osobą konwojowaną, w stosunku do której będzie możliwe 
użycie broni palnej i śpb (jak również uprzedzenie o 
możliwości użycia broni palnej), np. osoba ochraniana przez 
BOR 
Określając „osobę konwojowaną” jako osobę pozbawioną 
wolności, kierowano się utrwalonym w doktrynie i 
judykaturze poglądzie, zgodnie z którym pozbawieniem 
wolności jest każde, wynikające z decyzji właściwego organu, 
uniemożliwienie osobie swobodnego poruszania się. 
Pozbawieniem wolności jest więc zatrzymanie, tymczasowe 
aresztowanie, odbywanie zasadniczej lub zastępczej kary 
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pozbawienia wolności. Nie ma znaczenia podstawa prawna 
pozbawienia wolności, a istotny jest sam fakt, że osoba jest 
pozbawiona wolności, bez względu na to, czy jest to 
zdarzenie krótkotrwałe (Wyroki Sądu Najwyższego: z dnia 16 
września 2008 r. IV KK 73/08, z dnia 12 lipca 2007 r. IV KK 
142/07, z dnia 5 lipca 2006 r. IV KK 216/06). 
Z uwagi jednak na to, że projekt obok „osoby pozbawionej 
wolności” posługuje się takimi pojęciami jak „osoba 
zatrzymana”, „osoba umieszczona w strzeżonym ośrodku”, 
czy „osoba umieszczona w areszcie w celu wydalenia”, 
wydaje się zasadne wypracowanie nowej definicji. 
 
Poniżej propozycja KGP: 
 
„6) osoba konwojowana – osoba pobrana z zakładu karnego, aresztu 
śledczego, zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich lub innego 
ośrodka dla nieletnich, a także osoba skazana lub tymczasowo 
aresztowana przekazywana na podstawie umów międzynarodowych”. 
 
Ponadto, z ppkt 5 definiującego „konwój” usunąć zwrot 
„oraz doprowadzenie osób” oraz dodać definicję: 
„doprowadzenie – zespół czynności związanych z ochroną osoby 
zatrzymanej” 
Wprowadzenie definicji „doprowadzenia” wymaga 
odpowiedniego doprecyzowania przepisów merytorycznych, 
odnoszących się do tego pojęcia. 
 
Ewentualnie można rozważyć wprowadzenie definicji „osoby 
pozbawionej wolności”. 
 

14 Rozdz. 1 pkt 
6 

CBA Wykreślenie wyrazów „pozbawioną wolności”, ponieważ proponowane 
brzmienie wyklucza możliwość użycia śpb lub broni palnej  przez 
konwojentów w przypadku konwojowania innych osób niż pozbawionych 
wolności. 

Stanowisko jw. 

15 Rozdz. 1 pkt 
8 i 9 

RL Propozycja wprowadzenia w wyjaśnieniu znaczenia „użycia śpb” i 
„wykorzystania śpb”, w miejsce wyrazów  „użycie” i „wykorzystanie” wyrazu 

Uwaga do rozstrzygnięcia; rozróżnienie „użycia” i 
„wykorzystania” śpb lub broni palnej znajduje swoje 



 6/34 

„zastosowanie”, ponieważ obecnie trudno nazwać to definicją. odzwierciedlenie w projekcie, przede wszystkim w 
rozróżnieniu przypadków użycia/wykorzystania śpb lub 
broni palnej, stąd może zasadne byłoby zrezygnowanie z 
definiowania tych pojęć. Wprowadzenie słowa 
„zastosowanie” mogłoby spowodować, że byłby on, w 
praktyce, używany zamiennie, zamiast słów „użycie” / 
„wykorzystanie”. 

16 Rozdz. 3 RCL Zawężenie poprzez ogólne określenie, jaki katalog śpb występuje w obecnym 
stanie prawnym, jaka formacja na jakich zasadach je stosuje, a przede 
wszystkim poprzez uwypuklenie różnic w tym zakresie pomiędzy 
poszczególnymi służbami i innymi podmiotami, jak również różnic między 
aktualnym, a projektowanym stanem prawnym. 

Uwaga uwzględniona. 

17 Rozdz. 
3.1.14 

MF Należy skorygować dane promulgacyjne ustawy o kontroli skarbowej na 
następujące: Dz. U. z 2011r. Nr 41, poz. 214 oraz uzupełnić zdanie drugie o 
wyrażenie „a także mienie i obiekty administracji skarbowej.” 
 

Uwaga uwzględniona. 

18 Rozdz. 
3.1.20 i 
3.2.21 

MI Zamiast skrótu „PSŁ” w stawić „PSR”. Uwaga uwzględniona. 

19 Rozdział 
3.1.23 

MEN Wykreślenie z tytułu wyrazów „w młodzieżowym ośrodku socjoterapii”, w 
związku ze zmianami wprowadzonymi do ustawy o postępowaniu w sprawach 
nieletnich, na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887). 

Uwaga uwzględniona, ze wskazaniem, że przepisy te wchodzą 
w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. 
 

20 Rozdział 
3.1.23 pkt 4 

MEN Należy podkreślić, że wobec nieletnich umieszczonych w młodzieżowym 
ośrodku wychowawczym stosuje się wyłącznie siłę fizyczną.  
 

Uwaga uwzględniona. 

21 Rozdział  
3.1.9 i 3.2.9 

MS Postulat zastąpienia wyrażenia „materiały stanowiące tajemnicę państwową” 
wyrażeniem „materiały zawierające informacje niejawne”, z uwagi na to, że 
ustawa o ochronie informacji niejawnych nie posługuje się pojęciem 
„tajemnicy państwowej”. 

Uwaga uwzględniona – również w odniesieniu do 
pozostałych służb. 

22 Rozdz. 
3.2.15 

MF W zdaniu pierwszym należy wykreślić treść: „wyłącznie przy realizacji zadań 
określonych w art. 2 ust. 1 pkt 2, 3, 12, 13, art. 2a ust. 1 oraz art. 3 pkt 4 
ustawy”.  

Propozycja uwzględnienia uwagi. 

23 Rozdział 4.2. CBA W projekcie proponuje się zastąpienie określenia „czynna napaść” zwrotem 
„bezpośredni zamach”, przy czym w rozdz. 9.2 pkt 1 ppkt 2 mówi się, że 
zamach ma być nie tylko bezpośredni, ale także bezprawny. W związku z tym 

Uwaga uwzględniona. 
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należy uzupełnić rozdz. 4.2. o wyraz „bezprawny”. 

24 Rozdział 5 RCL Wskazanie nie tylko metod uregulowania projektowanej materii w ustawie lecz 
także powody, dla których zdecydowano się na regulacje ustawową a także 
powody dla których opracowano projekt założeń do projektu nowej ustawy 
zamiast nowelizowania ustawy pragmatycznej. 

Uwaga uwzględniona. 

25 Rozdz. 8  RL Przedstawienie wyczerpującego katalogu wyłączeń poszczególnych sfer 
regulujących użycie przymusu bezpośredniego  z zakresu przedmiotowego 
projektu np. postępowanie egzekucyjne w administracji. 

Propozycja uwzględnienia uwagi, poprzez: 
- rozszerzenie wyłączenia kwestii związanych ze stosowaniem 
przymusu bezpośredniego, na podstawie: 
1) ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570, z późn. zm.) – art. 
36; 
2) ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w 
administracji (Dz. U. z 2005r. Nr 229, poz. 1954, z późn. zm.) – 
rozdz. 6; 
3) ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473, 
z późn. zm.) 
  
- rozważenie włączenie w zakres projektu: 
 
1) nowelizacji ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach (Dz. 
U. z 2006r. Nr 234, poz. 1694 – art. 100i; 
2) ustawy z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006r. Nr 
100, poz. 696, z późn .zm.) – art. 116    
w tym dodanie nowego przypadku użycia śpb i broni palnej: 
propozycja brzmienia: 
- przypadek użycia śpb: 
„przeciwdziałania bezpośredniemu zagrożeniu bezpieczeństwa lotu 
statku powietrznego”. 
- przypadek użycia broni palnej: 
„przeciwko osobie stwarzającej bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa 
lotu statku powietrznego” 
oraz przyznać uprawnienia do użycia śpb i broni palnej: 
SKW, SWW, ABW, AW, CBA, Policji, SG i BOR. 
 

26 Rozdz. 9.1, RCL Doprecyzowanie kierując się wytycznymi wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Propozycja nowego brzmienia: 
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pkt 2 i 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W pkt. 2, przepis określający sposób w jaki można stosować śpb, jako 
wkraczający bardzo głęboko w sferę praw i wolności obywatelskich, wymaga 
maksymalnego skonkretyzowania i niestosowania ogólnych, i wieloznacznych 
klauzul, jak „potrzeby wynikające z zaistniałej sytuacji”. 
W pkt. 3 proponuje się zwęzić przypadki, w których możliwe byłoby 
odstąpienie od wezwania do zachowania zgodnego z prawem w sytuacjach 
zagrożenia dla chronionego obiektu, mienia lub konwoju, ponieważ obecne 
brzmienie nasuwa wniosek iż w każdej sytuacji szeroko pojmowanego 
zagrożenia dla dowolnego obiektu czy mienia, można zastosować śpb bez 
ostrzeżenia. 
 
 

„2. Środków przymusu bezpośredniego używa się lub wykorzystuje się 
w sposób niezbędny do osiągnięcia określonego w ustawie celu, 
adekwatnie do stopnia zagrożenia, kierując się wyborem środka o 
realnie najmniejszej dolegliwości. 
3. Środków przymusu bezpośredniego używa się po uprzednim 
bezskutecznym wezwaniu osoby do zachowania się zgodnego z prawem 
oraz po uprzedzeniu o zamiarze ich użycia. 
Odstąpienie od wezwania do zachowania zgodnego z prawem lub od 
uprzedzenia o użyciu środków przymusu bezpośredniego, możliwe jest 
wówczas, gdy zwłoka groziłaby niebezpieczeństwem dla dobra 
chronionego prawem, a także gdy środków przymusu bezpośredniego 
używa się prewencyjnie.”  

27 Rozdz. 9.1 
pkt 3 

CBA Uzupełnienie o prewencyjne stosowanie śpb, w celu zachowania spójności 
projektowanych rozwiązań z pkt 9.2 ppkt 2. 

Propozycja uwzględnienia: jw. 
 

28 Rozdz. 9.1, 
pkt 3, 7,  

RL Wątpliwości w zakresie spełnienia wymogu zasady proporcjonalności, przez 
nw. propozycje: 
- odstąpienie od wezwania do zachowania zgodnego z prawem lub od 
uprzedzenia o użyciu śpb, w sytuacji gdy zwłoka groziłaby 
niebezpieczeństwem dla m.in. chronionego obiektu, mienia albo konwoju, 
stanowi zaburzenie konstytucyjnej hierarchii dóbr, dając pierwszeństwo 
ochronie mienia nad ochroną zdrowia i życia ludzkiego, 
- dopuszczalność jednoczesnego użycia lub wykorzystania różnych śpb – 
projektowana regulacja nie stawia tutaj żadnej wyraźnej granicy jednoczesnego 
używania śpb oraz nie zwiera zastrzeżenia, iż niektórych śpb nie wolno łączyć.  

Do rozstrzygnięcia; 
Należ wskazać, że możliwość odstąpienia od wezwania do 
zachowania zgodnego z prawem lub od uprzedzenia o użyciu 
śpb, w sytuacji gdy zwłoka groziłaby niebezpieczeństwem dla 
chronionego mienia funkcjonuje obecnie w większości służb 
(m.in. Policja, BOR, straże gminne, pracownicy ochrony, 
ŻW, ABW, CBA, Służba Celna), jedynie w przypadku Straży 
Granicznej, występuje dodatkowa przesłanka, „jeżeli 
bezpośrednio zagrożone jest życie, zdrowie lub wolność 
człowieka”. 
Odnośnie, propozycji dopuszczalności jednoczesnego użycia 
lub wykorzystania śpb, wyjaśnienia wymaga, że podjęcie 
decyzji o zastosowaniu któregokolwiek z śpb ma na celu 
osiągnięcie konkretnego rezultatu, przy możliwie najmniejszej 
dolegliwości dla osoby, wobec której zostały one 
zastosowane. Od użycia odstępuje się, gdy cel został 
osiągnięty. Brak katalogu wyłączeń jednoczesnego użycia 
różnych śpb, wynika z potrzeby zachowania możliwości jak 
największej elastyczności stosowania takiego rozwiązania w 
celu osiągnięcia określonych celów.  
Niemniej, należy wskazać, że w obecnie obowiązujących 
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przepisach wyłączenie takie występuje w odniesieniu do pałki 
służbowej, której nie można stosować przypadku, gdy 
zastosowano już kajdanki, prowadnicę, kaftan 
bezpieczeństwa, pas obezwładniający, siatkę obezwładniającą 
lub paralizator elektryczny (np. SG, BOR, pracownicy 
ochrony mienia, ŻW, SW, Służba Celna). Wyłączenie takie 
zostało przeniesione na grunt projektu założeń (9.4.6). 
 

29 Uzasadnieni
e do  rozdz. 
9.1.  

CBA Dodanie sformułowania, że wskazanie poszczególnych śpb przysługujących 
poszczególnym uprawnionym będzie się odbywać poprzez przywołanie w 
ustawie kompetencyjnej przepisów projektowanej ustawy. 

 Uwagi uwzględnione, poprzez zmianę uzasadnienia w tym 
zakresie. 

30 Rozdział 9.1 
Rozdział 9.2 

RCL Propozycja wykreślenia fragmentu sugerującego, że każda z zainteresowanych 
służb, instytucji czy formacji dopiero wskaże, które spośród śpb chce 
stosować i „ dokona swoistego wyboru” przypadków, w których zechce ich 
używać. Założenia do projektu muszą być kompletne i wskazywać konkretnie 
propozycje projektowanych regulacji, które zostały merytorycznie uzgodnione 
na tym etapie prac. 

31 Rozdział 9.2 GITD 
MI 
 

Propozycja, aby przypadki użycia lub wykorzystania śpb (broni palnej) w 
zakresie w jakim dotyczą „wolności uprawnionego lub innej osoby” zastąpić 
sformułowaniem „wolności osobistej uprawnionego lub innej osoby”. 
Wolność osobista a wolność osoby nie są pojęciami równoznacznymi. Katalog 
konstytucyjnych wolności jest znacznie szerszy i taka forma może prowadzić 
do nadinterpretacji. 

Do rozważenia;  
obecnie obowiązujące przepisy, określające przypadki użycia 
broni palnej posługują się sformułowaniem np. „wolność 
policjanta lub innej osoby”, „wolność człowieka”, „wolność 
funkcjonariusza lub innej osoby”. 

32 Rozdz. 9.2, 
pkt 1, ppkt 
17 

 
RCL 

Doprecyzowanie, że śpb można użyć wobec zwierzęcia, którego zachowanie 
zagrażałoby życiu lub zdrowiu uprawnionego lub innej osoby. Obecne 
brzmienie wskazuje, że np. sam groźny wygląd zwierzęcia można by uznać za 
takie zagrożenie. 

Uwaga uwzględniona, poprzez nadanie brzmienia: 
 „17) wobec zwierzęcia, którego zachowanie zagraża bezpośrednio życiu 
lub zdrowiu uprawnionego lub innej osoby.” 
ewentualnie do rozważenia propozycja KGSG:  
„17) wobec zwierzęcia, którego zachowanie stwarza bezpośrednie 
zagrożenie dla dobra chronionego prawem.” 
Powyższa propozycja umożliwiałaby wykorzystanie środka 
przymusu bezpośredniego także wobec zwierzęcia, które 
zagraża życiu lub zdrowiu zwierzęcia służbowego.   
 

33 Rozdz. 9.2  RL Potrzeba jasnego i precyzyjnego zdefiniowania pojęć: „pokonania biernego 
oporu”, „pokonania czynnego oporu”, przeciwdziałania czynnościom 
zmierzającym do autoagresji osoby”, ponieważ w aktualnym brzmieniu mogą 

Do rozstrzygnięcia. 
Należy wskazać, że sformułowania „bierny opór”, „czynny 
opór” funkcjonują w obecnie obowiązujących przepisach 
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prowadzić do niezgodności tak sformułowanego przepisu z art. 2, 31 ust. 3 
oraz 41 ust. 1 Konstytucji.  

prawa. Ponadto, wydaje się, że w rozstrzygnięciu czy dane 
zachowanie się osoby stanowi bierny czy też czynny opór, 
należałoby się kierować przesłankami wynikającymi z analizy 
językowej tych pojęć, ponieważ trudno byłoby stworzyć 
katalog stanów faktycznych, będących desygnatami tych 
nazw.  
Zasadne natomiast jest doprecyzowanie pojęcia „autoagresja 
osoby” lub zastąpienie go wyrażeniem „samookaleczenia 
osoby” (obecnie sformułowanie takie funkcjonuje w SW).   

34 Rozdz.9.2 
pkt 2 

RCL Doprecyzowanie tego punktu poprzez jednoczesne wskazanie, które śpb 
mogą być zastosowane w ramach ich prewencyjnego użycia z jednoczesnym 
wskazaniem, co rozumie się w projektowanej ustawie przez „prewencyjne 
użycie śpb”. 

Wydaje się, że ujęcie problematyki prewencyjnego użycia śpb 
w rozdziale 9.2 w pkt 2 w kontekście rozdziału 9.4 należy 
uznać za przejrzyste i wyczerpujące. 
Ewentualnie propozycja zdefiniowania „prewencyjnego 
użycia śpb” (o ile jest to konieczne) 
„prewencyjne użycie środka przymusu bezpośredniego 
– użycie środka przymusu bezpośredniego w celu zapobieżenia ucieczce 
osoby ujętej, zatrzymanej, konwojowanej, umieszczonej w strzeżonym 
ośrodku, areszcie w celu wydalenia lub pozbawionej wolności.” 
 

35 Rozdz. 9.3 RCL Przyporządkowanie każdego z dostępnych środków do określonych w 
rozdziale 9.2 konkretnych przypadków, w jakich można użyć tych sił. Służy to 
postulowanej maksymalnej precyzji i pozostawieniu jak najmniejszej 
dowolności w sferze ingerencji w prawa i wolności obywatelskie. Z regulacji 
powinno jednoznacznie wynikać, jakie śpb mogą zostać zastosowane wobec 
obywatela w każdym z przypadków. Dodatkowo zauważa się, że zawarty w 
rozdziale 9.3 katalog śpb jest niespójny z pkt 1 ppkt17 rozdziału 9.2. Znaczna 
część spośród dostępnych śpb nie odnosi się do stwarzających zagrożenie 
zwierząt. 

Uwaga do rozstrzygnięcia. 
 
Intencją projektu jest, aby uprawniony indywidualnie 
podejmował decyzję o zastosowaniu konkretnego środka 
przymusu bezpośredniego w danym przypadku, kierując się 
zasadami, określonymi w rozdz. 9.2. i 9.4. (podobna 
konstrukcja występuje obecnie w przepisach dotyczących 
użycia śpb przez funkcjonariuszy Służby Więziennej) 
 
Zasadne natomiast jest doprecyzowanie w rozdz. 9.5. 
środków przymusu bezpośredniego, które można 
wykorzystać wobec zwierząt stwarzających zagrożenie.     
 

36 Rozdz. 9.3 
pkt 1 lit. a, 
pkt 5, pkt 11 
(wszystkie 

RCL Doprecyzowanie, poprzez jednoznaczne wskazanie, o jakie śpb w nich chodzi: 
pkt 1 lit. a, pkt 5, pkt 7, pkt 11, pkt 19 i pkt 20 oraz wykreślenie pkt. 15 i 16, 
ponieważ środki te nie stanowią środków przymusu bezpośredniego, są 
natomiast środkami prewencji, służącymi do zapobieżenia potencjalnemu 

Do rozstrzygnięcia. 
Katalog śpb został ustalony w oparciu o generalną przesłankę 
nie rozszerzania i nie ograniczania podmiotów już z nich 
korzystających. Jest wynikiem ujednolicenia aktualnie 
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litery), pkt 
19, pkt 20 

zagrożeniu, które dopiero może wystąpić. obowiązujących w tym zakresie regulacji. 
Odnośnie śpb wymienionych w pkt 15 i 16, należy rozważyć 
wprowadzenie nazw „cela zabezpieczająca” oraz „izba 
izolacyjna”. W obecnie obowiązujących przepisach 
funkcjonują nazwy śpb „cela zabezpieczająca” – SW oraz 
„umieszczenie w izbie izolacyjnej” – ustawa o postępowaniu 
w sprawach nieletnich. 
 

37 Rozdz. 9.3  RL Potrzeba doprecyzowania katalogu śpb, w szczególności: określone w pkt 5, 
11 i 14 – ogólne określenie śpb, bez ich odpowiedniego sprecyzowania, może 
naruszać zasadę ustawowej ingerencji w prawa i wolności jednostek.  

Stanowisko jw. 

38 Rozdz. 9.3. 
pkt 2 

GITD 
MI 

Doprecyzowanie nazewnictwa i kategoryzacja śpb: 
- kajdanek: metalowych samozaciskowych z blokadą, kajdanek jednorazowych, 
- podziału pałek służbowych na: pałki gumowe, wielofunkcyjne, teleskopowe, 
- zastąpienie nazwy „przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za 
pomocą energii elektrycznej”, nazwą „urządzenia przeznaczone do 
obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej”, ponieważ przedmiotem 
może być rzecz, obiekt nieożywiony, nauka, obiekt, natomiast urządzenie jest 
to przedmiot umożliwiający wykonanie określonego procesu (…). 

W ocenie projektodawcy proponowane rozróżnienie nie jest 
konieczne, ponieważ wiąże się z wyposażeniem 
funkcjonariuszy w konkretne rodzaje pałek, czy kajdanek, a  
celem projektu jest określenie sposobu ich użycia. 
Nazwa: „przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób 
za pomocą energii elektrycznej”, została dostosowana do 
ustawy o broni i amunicji, takie określenie występuje także w 
ustawie o strażach gminnych. W większości służb używa się 
dla tego śpb nazwy „paralizatory elektryczne”. 

39 Rozdz. 9.3 
pkt 5 

Helsińska 
Fundacja Praw 
Człowieka 

Brak wskazania jakiego typu środki należy zaliczyć do „środków technicznych 
zapobiegających nawoływaniu do buntu lub nieposłuszeństwa”. 

Uzasadnienie jak w pkt 36, w SW środki te zostały 
skatalogowane pod nazwą: „środki techniczne w postaci maski, 
zasłony na twarz albo kasku z przyłbicą, tłumiących głos, lub zestawu 
głośnikowego”. 

40 Rozdz. 9.3 
pkt 11 

Helsińska 
Fundacja Praw 
Człowieka 

Zastrzeżenia wprowadzenia śpb o nazwie: „środki powodujące dysfunkcję 
niektórych zmysłów lub organów ciała, o właściwościach: obezwładniających, 
łzawiących, ogłuszających i olśniewających, w kontekście zakupu przez Policę 
urządzeń LRAD.   

Do rozstrzygnięcia. 
Przedstawiony w projekcie katalog śpb został, w większości 
ujednolicony na podstawie obowiązujących w tym zakresie 
przepisów; należy dodać, że katalog ten nie zawiera śpb w 
postaci „urządzeń dźwiękowych”.   
Intencją projektodawcy jest, aby nazwa ta stanowiła 
ujednolicenie używanych obecnie środków przymusu 
bezpośredniego, funkcjonujących pod nazwą: chemicznych 
środków obezwładniających (m.in. w Policji, BOR, 
Żandarmerii Wojskowej, Służbie Celnej, Inspekcji 
Transportu Drogowego), chemicznych środków 
obezwładniających lub innych środków 
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o podobnym działaniu, urządzeń olśniewających oraz petard 
lub innych środków hukowo-błyskowych (Służba 
Więzienna), środków powodujących dysfunkcję niektórych 
zmysłów lub organów ciała: łzawiących i ogłuszających 
(pracownicy i inspektorzy kontroli skarbowej). 
 

41 Rozdz. 9.3 
pkt 11 

RL Potrzeba wprowadzenia parametrów technicznych tych środków, tak by 
powodując określoną skuteczność ich użycia, nie starzały jednocześnie 
bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia.     

Stanowisko jw. 

42 Rozdz. 9.4 RCL Wskazanie - zgodnie z tytułem rozdziału - zasady i trybu użycia lub 
wykorzystania śpb. W szczególności należy określić w jakich sytuacjach, w 
przypadku jakich zachowań można użyć każdego spośród nich: 
Pkt 2- w jakich sytuacjach używa się kajdanek na ręce, zwłaszcza wobec ppkt 
5, zgodnie z którym używa się ich „także” na polecenie sądu lub prokuratora. 
Pkt 3- przypadki w jakich można użyć każdego z wymienionych środków; 
przełożony, który ma wydać polecenie użycia takiego środka, musi wiedzieć, w 
jakich sytuacjach może wydać polecenie. 
Pkt 5- wskazanie rodzajów i przypadków użycia tych środków. 
Pkt 6-przypadki użycia pałki służbowej zostały określone w sposób 
negatywny, poprzez wykluczenie (,,(…) nie używa się (…),,). Należy zatem 
wskazać, kiedy tego środka się używa; 
Pkt 7- należy wskazać przypadki użycia tych środków, 
Pkt 8- wskazanie przypadków, gdy można „użyć” psa służbowego z 
założonym kagańcem, tym bardziej, że jest to reguła, podczas gdy użycie psa 
bez kagańca- wyjątkiem. 
Pkt 9 i 10- przypadki użycia tych środków należy wskazać w sposób 
pozytywny, nie zaś negatywny. W projekcie powinny znaleźć się wytyczne o 
charakterze pozytywnym, zapewniające minimum precyzji. 

Do rozstrzygnięcia. 
Brak wskazania przy konkretnym śpb przypadków ich użycia, 
oznacza, że użycie danego środka dopuszczalne jest w 
każdym przypadku, wymienionym w rozdz. 9.3. Zgodnie z 
projektem uprawniony będzie indywidualnie podejmował 
decyzję o zastosowaniu konkretnego środka przymusu 
bezpośredniego w danym przypadku, kierując się zasadami, 
określonymi w rozdz. 9.2. i 9.4. 
 
 Intencją projektodawcy jest, aby rozdz. 9.5. regulował przede 
wszystkim sposób i warunki użycia poszczególnych śpb, 
dlatego może bardziej adekwatny byłby tytuł: „Szczegółowe 
warunki i sposób użycia lub wykorzystania środków 
przymusu bezpośredniego”.   
- Pkt 2 – ewentualne dookreślenie, że kajdanek używa się na 
polecenie sądu lub prokuratora, w celu uniemożliwienia 
ucieczki osoby doprowadzanej na przesłuchanie przez 
prokuratora lub na salę rozpraw; 
- w odniesieniu do uwagi dotyczącej pozytywnego wskazania 
przypadków użycia śpb – propozycja wskazania poprzez 
odesłanie do konkretnych przypadków, określonych w rozdz. 
9.2.  

43 Rozdz. 9.4.3 ABW Rozważenie zasadności usunięcia z projektu uprawnień funkcjonariuszy CBA 
do użycia lub wykorzystania kaftanów bezpieczeństwa lub pasów 
obezwładniających wobec nieletnich, ze względu na zakres właściwości 
rzeczowej CBA; prawo karne przewiduje odpowiedzialność karną nieletnich, 
którzy po ukończeniu15 lat dopuścili się groźnych przestępstw np. zamach na 

Stanowisko CBA: 
CBA może prowadzić postępowania przygotowawcze 
obejmujące wszystkie czyny ujawnione w jego przebiegu, 
jeżeli pozostają w związku podmiotowym lub 
przedmiotowym z czynem stanowiącym podstawę jego 
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Prezydenta, zabójstwa, rozboju, gwałtu, a więc czynów pozostających poza 
zakresem właściwości CBA.   

wszczęcia. Nie można zatem wykluczyć, że toku 
prowadzonych postępowań karnych wykryte zostaną czyny 
popełnione przez nieletnich, wobec czego nie wydaje się, aby 
przyznanie tych uprawnień było niezasadne. Mając jednak na 
uwadze dotychczasowe doświadczenia CBA w walce z 
przestępczością korupcyjną, spodziewać się należy, że 
występowanie okoliczności uzasadniających konieczność 
użycia tych śpb będzie raczej sporadyczne. 
CBA kwestię przyznania uprawnień w przedmiotowym 
zakresie pozostawia do rozstrzygnięcia, z uwzględnieniem 
konieczności zapewnienia spójności systemowej przyjętych w 
projekcie rozwiązań.     

44 Rozdz. 9.4. 
pkt 5 

MS Zastąpienie wyrazów „w trakcie konwoju” wyrażeniem „na czas niezbędny na 
doprowadzenie do celi zabezpieczającej, doprowadzenie przed rozpoczęciem 
konwoju, a także w czasie konwojowania, gdy osoba pozbawiona wolności 
nawołując do buntu i nieposłuszeństwa stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa 
konwoju”. 

Propozycja uwzględnienia uwagi –  brzmienie wymaga 
akceptacji wszystkich służb. 

45 Rozdz. 9.4. 
pkt 10 

MS Wprowadzenie zakazu używania pocisków niepenetracyjnych wyłącznie do 
przypadków pokonywania biernego oporu. 
 

Propozycja uwzględnienia uwagi –  wymaga akceptacji 
wszystkich służb. 

46 Rozdz. 9.4. 
pkt 11 ppkt 
2 lit. a i pkt 
12 ppkt 2 

CBA Ujednolicenie ogólnych i szczególnych zasad użycia środków przymusu 
bezpośredniego. Omawiane punkty zwierają stwierdzenie, że określonych w 
śpb nie używa się w celu podporządkowania wydanym na podstawie prawa 
poleceniom, co stoi w sprzeczności z zasadami ogólnymi użycia śpb 
określonymi w rozdz. 9.1. pkt 2 i 3. 

Propozycja uwzględnienia, poprzez dostosowanie do 
przypadków użycia śpb, określonych w rozdz. 9.2. pkt 1 ppkt 
1. 
Proponowane brzmienie: 
9.4. pkt 11 ppkt 2 lit. a: 
„a) niepodporządkowania się wydanym na podstawie prawa 
poleceniom”; 
 pkt 12 ppkt 2: 
„2) Przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób 
za pomocą energii elektrycznej nie  używa się w przypadkach 
niepodporządkowania się wydanym na podstawie prawa 
poleceniom oraz pokonania biernego oporu osoby”  

47 Rozdz. 9.5, 
pkt 1 

RCL Rozważenie wprowadzenia mechanizmu późniejszego zatwierdzenia przez 
organy wymienione w pkt.1 polecenia użycia śpb przez dowódcę pododdziały 
zwartego w nagłych przypadkach,  o których mowa w drugim akapicie tego 
punktu. Wydaje się, że bez konieczności uzyskania takiego późniejszego 

Dowódcy podejmujący decyzje o użyciu śpb już są związani 
przypadkami, zasadami oraz trybem ich użycia, a weryfikacja 
legalności ich zastosowania i tak spoczywa na przełożonych; 
niezwłocznie po zakończonych działaniach, w trakcie których 
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zatwierdzenia, dowódcom pododdziałów zwartych pozostawiłoby się 
niekontrolowaną swobodę w decydowaniu o użyciu śpb. 

użyto śpb, dowódca składa przełożonemu pisemną 
informację; akceptacja tego dokumentu jest równoznaczna z 
zatwierdzeniem wszystkich decyzji dowodzącego 
pododdziałem, natomiast w przypadku wątpliwości 
przełożony wszczyna czynności/postępowanie wyjaśniające. 

48 Rozdz. 9.6 
oraz 9.10 

RL Zastrzeżenia w zakresie spełnienia wymogu proporcjonalności w odniesieniu 
do procedury postępowania po użyciu śpb oraz broni palnej – dotyczy 
możliwości odstąpienia od obowiązku udzielenia pierwszej pomocy w 
przypadku gdy jej udzielenie spowoduje zaniechanie czynności ochronnych 
wobec ważnych obiektów, urządzeń albo konwoju. Dowodzi to preferowania 
ochrony mienia przed dobrem człowieka, którym jest zdrowie i życie. 
W opinii RL odstąpienie od udzielenia pierwszej pomocy może nastąpić tylko 
w dwóch sytuacjach: 
- gdy pomoc została udzielona przez inną osobę, 
- gdy osoba wyraża sprzeciw na jej udzielenie (powinno być: sprzeciwia się jej 
udzieleniu). 
Na konieczność udzielenia pierwszej pomocy najszybciej jak to możliwe 
wskazuje również par. 5 pkt c Zasad użycia siły i broni palnej …     
 
Kwestia ta (wraz z przypadkami odstąpienia od zabezpieczenia miejsca 
zdarzenia) została także podkreślona przez Helsińską Fundację Praw 
Człowieka. 

Do rozstrzygnięcia. 
Należy wskazać, że w aktualnym stanie prawnym 
funkcjonariusz BOR może odstąpić, od udzielenia pierwszej 
pomocy, w przypadku gdy udzielenie pomocy może zagrozić 
bezpieczeństwu osób, obiektów i urządzeń znajdujących się 
pod ochroną Biura Ochrony Rządu (dotyczy to zarówno 
użycia śpb jak i broni palnej). Należy także dodać, że zgodnie 
z projektem, uprawniony w przypadku odstąpienia od 
udzielenia pierwszej pomocy ma obowiązek zapewnić 
udzielenie medycznych czynności ratunkowych. 
 
Ponadto zasadne jest utrzymanie możliwości odstąpienia od 
udzielenia pierwszej pomocy, gdy udzielenie jej może 
zagrozić życiu, zdrowiu, bezpieczeństwu uprawnionego lub 
innej osoby, ponieważ uprawniony z narażeniem zdrowia i 
życia musiałby udzielić pomocy poszkodowanemu, co budzi 
zastrzeżenia, czyje dobro chronione prawem jest ważniejsze: 
uprawnionego czy osoby wobec której użyto śpb lub broni 
palnej. 

49 Rozdz. 9.6 
pkt 4 

RL Zastrzeżenia do propozycji, aby Policja była informowana o każdym 
przypadku użycia broni palnej przez funkcjonariuszy innych służb - niejasny 
jest cel takiego rozwiązania, zwłaszcza, że prawo poszczególnych służb do 
używania broni palnej ma charakter autonomiczny i w tym sensie Policja nie 
odgrywa nadrzędnej roli w stosunku do przedstawicieli innych służb 
mundurowych, a argument, że realizuje ona zadania na rzecz bezpieczeństwa i 
porządku publicznego odnosi się do pozostałych formacji, na których miałby 
spoczywać projektowany obowiązek informacyjny. 
 
Kwestia ta została także podkreślona przez Helsińską Fundację Praw 
Człowieka 

 
Propozycja, aby z obowiązku informowania wyłączyć: BOR, 
ABW, AW, CBA, SWW, SKW, ŻW, SG. Informowanie 
Policji o skutkowym użyciu śpb lub broni palnej jest istotne, 
ponieważ brak tych informacji może skutecznie ograniczyć 
wykonywanie przez Policję zadań zlecanych przez 
prokuraturę, szczególnie w zakresie gromadzenia materiału 
dowodowego na potrzeby postępowań przygotowawczych. 
Ponadto, propozycja informowania Policji ma na celu 
wyeliminowanie podejmowania przez Policję zbędnych 
czynności – w przypadku zawiadamiania przez obywateli.  

50 Rozdz. 9.7 RL Wątpliwości w zakresie spełnienia wymogu proporcjonalności w odniesieniu Przypadki, określające możliwość użycia broni palnej w celu 
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do możliwości użycia broni palnej wobec osoby, m.in. gdy dochodzi do 
zamachu na ważne obiekty oraz urządzenia, konwój oraz nienaruszalność 
granicy państwowej - projekt dopuszcza użycie broni palnej wobec osoby 
(czego konsekwencją najczęściej będzie uszczerbek na zdrowiu lub utrata 
życia) dla ochrony wartości (obiektów, urządzeń, nienaruszalności granicy), 
które w aksjologicznej hierarchii konstytucyjnej stoją niżej od życia i zdrowia 
jednostek.  
Przypadek ten budzi także zastrzeżenia w zakresie zgodności z 
międzynarodowymi standardami ochrony praw i wolności człowieka (art. 2 ust 
.2 EKPCz). 
Generalnie, projekt powinien odzwierciedlać zasady odnoszące się do użycia 
siły i broni palnej, zawarte w: 
- Podstawowych zasadach Narodów Zjednoczonych użycia siły oraz broni 
palnej przez funkcjonariuszy porządku publicznego, przyjęte 7 września 1990r. 
na Ósmym Kongresie w Sprawie Zapobiegania Przestępczości i Postępowania 
z Przestępcami,      
- zaleceniach Komitetu Ministrów Rady Europy (2001r.).  
 

odparcia zamachu na ważne obiekty lub urządzenia, konwój 
oraz granic państwową, zostały sformułowane na podstawie 
obowiązujących przepisów i jak dotąd nie budziły 
wątpliwości.  
W opinii KGP eliminacja możliwości użycia broni palnej w 
przypadku ochrony obiektów, urządzeń może prowadzić do 
sytuacji, w których zagrożone będzie życie wielu osób np. w 
przypadku zamachu na obiekt jakim jest skład odpadów 
radioaktywnych lub transport tego typu materiałów, którego 
skutkiem byłoby nieodwracalne skażenie terytorium 
zamieszkiwanego przez ludzi, a tym samym doprowadzenie 
do co najmniej utraty zdrowia.    

51 Rozdz. 9.7 
pkt 1 ppkt 2 

MI 
GITD 

Niepokój budzi polecenie uprawnionego do porzucenia materiału 
wybuchowego. Za wyjątkiem wyspecjalizowanych służb żaden z 
uprawnionych nie będzie miał orientacji czy materiał, który każe porzucić nie 
wybuchnie. Czy nie uruchomi tą czynnością zapalnika, jak czuły jest materiał 
wybuchowy czy wybuchnie pod naciskiem jak zareaguje na zmianę pozycji? 
Czy osoba trzymająca ładunek nie jest z nim połączona i go nie zdetonuje? 
Wydaje się, że konsultacja specjalistyczna jest tu niezbędna. 

Do rozstrzygnięcia; 
W obecnym stanie prawnym jedynie ŻW może użyć broni 
palnej przeciwko osobie, która nie zastosowała się do 
natychmiastowego porzucenia (…) materiałów wybuchowych 
(…). 

52 Rozdz. 9.7, 
pkt 1, ppkt 3 
i ppkt 8 

RCL Wykreślenie. Nie wnoszą żadnej wartości dodatniej i stanowią powielenie ppkt 
1 i 2. 

Wykreślenie tych punków ograniczy okoliczności, w których 
uzasadnione jest użycie broni palnej; twierdzenie, że 
usiłowanie odebrania broni palnej rodzi zagrożenie i 
uprawnia do użycia broni palnej w oparciu o pkt 1 lub 2 nie 
zawsze może mieć swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości . 
Zgodnie z pkt 1 musiałby zajść: bezpośredni, bezprawny 
zamach na życie, zdrowie lub wolność (pkt 1) lub 
niepodporządkowanie się wezwaniu do natychmiastowego 
porzucenia broni, którego użycie zagrozić może życiu, zdrowi 
lub wolności uprawnionego lub innej osoby. Nie jest zasadne 
stwierdzenie, że każdorazowe odebranie broni uprawnia do 
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jej użycia w ramach pkt 1 i 2. To samo dotyczy pkt 8. 
Okoliczności określone w tym punkcie nie są wyczerpane w 
pkt 1 i 2.         

53 Rozdz. 9.7, 
pkt 1, ppkt 8 

CBA Przed i po wyrazach „o której mowa w ppkt 6 i 7” należy wstawić przecinki. Uwaga uwzględniona. 

54 Rozdz. 9.7, 
ppkt 13 

RCL Doprecyzowanie ppkt, poprzez jednoznaczne określenie, że użycie broni 
mogłoby nastąpić w tym przypadku w sytuacji uzasadnionej, np. szczególnie 
niebezpiecznym zachowaniem takiej osoby. Z przepisu wynika, że można użyć 
broni palnej wobec osób, które dowolnym pojazdem bezprawnie przekraczają 
granicę państwa, choć nie stwarzają żadnego zagrożenia, które uzasadniałoby 
użycie wobec nich broni palnej. 

Propozycja doprecyzowania, zgodnie z obowiązującym 
stanem prawnym, że osoby te działają w sposób 
zorganizowany.  

55 Rozdz. 9.7, 
pkt 2, ppkt 6 

RCL Doprecyzowanie poprzez określenie celu, w jakim można oddać strzał, o 
którym mowa w tym przepisie. Obecne brzmienie jest niejasne, zwłaszcza w 
kontekście ryzyka, że oddanie strzału do przedmiotów lub urządzeń mogących 
stwarzać niebezpieczeństwo wybuchu, samo w sobie mogłoby powodować 
zagrożenie dla życia lub zdrowia uprawnionego lub innej osoby. 

Do rozstrzygnięcia – stanowisko, że samo oddanie strzału do 
materiału lub urządzenia wybuchowego może wywoływać 
zagrożenie jest błędną interpretacją, gdyż strzał do takiego 
materiału lub urządzenia miałby być oddawany w 
przypadkach, gdy ten materiał lub urządzenie stanowi 
zagrożenie wybuchem, a jednym ze sposobów jego 
neutralizacji jest właśnie „odstrzelenie”. Samo oddanie 
strzału nie niesie ze sobą zagrożenia, gdyż w przeciwnym 
przypadku ta sama argumentacja odnosiłaby się do każdego 
przypadku użycia broni palnej.   

56 Rozdz. 
9.7.pkt 2 

MSiRW Uzupełnienie katalogu wykorzystania broni palnej o przypadek wynikający z 
art. 33 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 i 4 ustawy o ochronie zwierząt, tj. konieczności 
bezzwłocznego uśmiercenia zwierzęcia, w celu zakończenia jego cierpień, ze 
względów humanitarnych. 

Propozycja uwzględnienia, poprzez nadanie brzmienia: „w 
celu zakończenia cierpień zwierzęcia”; jednocześnie 
uprawnienie takie powinno zostać przyznane tylko wybranym 
służbom, takim jak: Państwowa Straż Łowiecka, Państwowa 
Straż Rybacka, Straż Leśna, których strażnicy są w stanie 
właściwie ocenić skalę cierpień zwierzęcia oraz ewentualną 
możliwość jego wyleczenia. Inni uprawnieni, jak np. Policjant, 
czy strażnik gminny mógłby wykorzystać broń palną w tym 
celu, tylko po stwierdzeniu przez lekarza weterynarii faktu, iż 
zwierzę cierpi i nie jest możliwe jego wyleczenie bądź też 
uratowanie. 
 

57 Rozdz. 9.7 ABW W przypadkach określonych w pkt 1 ppkt 1,4 i 5 wyraz „oraz” zastąpić 
wyrazem „albo” – zgodnie z obowiązującą ustawą o ABW i AW. 

Do rozstrzygnięcia: obecnie jest to różnie regulowane: 
spójnik „oraz” występuje np. w Policji, BOR, SG.  

58 Rozdz. 9.7, RCL Przeniesienie akapitu pierwszego uzasadnienia rozdziału 9.7 do rozdziału 9.8  Uwaga uwzględniona. 
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Rozdz. 9.8 Stanowi on część uzasadnienia rozdziału 9.8, nie zaś 9.7. 

59 Rozdz. 9.8 
pkt 4 

BBN Rozważenie doprecyzowania nakazu, zgodnie z którym użycie broni palnej 
powinno następować „w sposób wyrządzający możliwie najmniejszą szkodę 
osobie, przeciwko której użyto broni palnej” – nałożenie takiego obowiązku 
może być nieproporcjonalne w stosunku do zagrożenia, któremu użycie broni 
palnej ma zapobiec (np. zapobieżenie pozbawienia życia zakładników lub 
detonacji ładunków wybuchowych).  

Sformułowanie jest ogólną dyrektywą, tj. ogólną zasadą jaką 
należy kierować się przy użyciu broni palnej.  

Zasada ta koreluje z Wyrokiem Trybunału 
Konstytucyjnego z dnia 8 października 2002r. (sygn. K 
36/00) oraz z art. 2 ust. 2 Konwencji o ochronie praw człowieka 
i podstawowych wolności (Dz. U. z 1993r. Nr 61, poz. 284, z późn. 
zm.), gdzie zostały określone okoliczności usprawiedliwiające 
użycie siły mogącej spowodować, jako niezamierzone 
następstwo, pozbawienie życia.  
 

60 Rozdz. 9.8 
pkt 5 

Helsińska 
Fundacja Praw 
Człowieka 

Brak bezwzględnego zakazu użycia broni palnej wobec kobiet o widocznej 
ciąży, osób których wygląd wskazuje na wiek do 13 lat oraz osób o 
ograniczonej sprawności. 

Do rozstrzygnięcia; 
W obecnym stanie prawnym jest to różnie regulowane np. w 
BOR, strażach gminnych, ochronie osób imienia występuje 
całkowity zakaz użycia broni palnej wobec tej grupy osób. W 
pozostałych służbach istnieje taka możliwość w ściśle 
określonych przypadkach. 
W projekcie zaproponowano, aby istniała możliwość użycia 
broni palnej wobec ww. osób, w każdym przypadku, w 
sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia uprawnionego lub innej 
osoby. Powyższa propozycja wydaje się więc być zgodna z 
art. 2 ust. 2 EKPCz. 
Należy mieć także na uwadze zasadę, że broni palnej używa 
się, jeżeli środki przymusu bezpośredniego okazały się 
niewystarczające lub ich użycie ze względu na okoliczności 
zdarzenia jest niemożliwe.   
 

61 Rozdz. 9.8 
pkt 5 

RL Rozwiązanie umożliwiające użycie broni palnej wobec kobiet o widocznej 
ciąży, osób których wygląd wskazuje na wiek do 13 lat oraz osób o 
ograniczonej sprawności, gdy wszelka zwłoka groziłaby bezpośrednim 
niebezpieczeństwem dla życia lub zdrowia uprawnionego lub innej osoby 
oznacza regres przełamujący dotychczasową zasadę dopuszczającą możliwość 
użycia broni palnej wobec tych osób w ściśle określonych przypadkach. 
Projektowana podstawa jest zbyt ogólna i ma charakter ocenny, co może 
prowadzić do przekraczania uprawnień przez funkcjonariuszy. 

Stanowisko jw.  
Należy dodać, że przesłanka „ gdy zwłoka groziłaby 
niebezpieczeństwem dla życia lub zdrowia”, występuje w 
obecnie obowiązujących przepisach, zwłaszcza w kontekście 
nie stosowania procedury poprzedzającej użycie broni palnej. 

62 Rozdz. 9.9. Helsińska Brak zgody na propozycję rezygnacji z oddawania strzału ostrzegawczego. W Do rozstrzygnięcia. Należy zgodzić się, że strzał 
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Fundacja Praw 
Człowieka 

projekcie nie wskazano korzyści płynących z tejże procedury (oddziaływanie 
na psychikę, zachowanie tłumu), brak badań empirycznych, brak pogłębionej 
analizy problemu uwzględniającej rzeczywiste korzyści i mankamenty związane 
z utrzymywaniem/rezygnacją z procedury strzału ostrzegawczego.  

ostrzegawczy w niektórych przypadkach spełnia funkcję 
„odstraszającą”.  
Należy wskazać jednak, że projekt nie zakłada całkowitej 
rezygnacji ze strzału ostrzegawczego, a jedynie ze względów 
bezpieczeństwa wprowadza fakultatywność oddania strzału 
ostrzegawczego, pozostawiając decyzję uprawnionemu. 
Opinia GITD: 
Pocisk wystrzelony z pistoletu 9mm Glock 17/19 ma 
prędkość początkową 375 m/s to jest 1350 km/h jego 
energia to nie mniej jak 441,5 J. Przeprowadzone przez 
Wehrtechnische Dienststelle für Waffen und Munition 
(Centrum Techniczne Bundeswehry Badania Broń i 
Amunicji) w Meppen stosowne badania z udziałem takiego 
pocisku doprowadziły do stwierdzenia że pocisk wystrzelony 
pod kątem 70 ° (prędkość początkowa 1500 km/h) po 
osiągnięciu szczytu paraboli lotu wracając do poziomu 
wystrzału uwzględniając czynniki oporu powietrza, wiatru itp. 
ma prędkość ok. 4,2 krotnie mniejszą od wylotowej w ich 
przypadku to 350 km/h. Badania były rejestrowane kamerą 
na podczerwień i aparaturą radiolokacyjną. Do dalszych 
badań użyto amunicji o zmniejszonej ilości ładunku 
prochowego tak, aby nie przekroczyć prędkości początkowej 
350 km/h i oddano strzał do bloku żelatyny imitującego 
ludzką tkankę mięśniową – wniosek - człowiek zostałby 
ciężko ranny. Przeprowadzono kolejne badanie strzelając do 
bloku żelatyny z sztuczną płytą kostną imitującą kości czaszki 
- wniosek- pocisk przebija sztuczne pokrycie czaszki. 
Wystrzał w powietrze jest nieobliczalny i krańcowo 
niebezpieczny. Proszę sobie wyobrazić, co się stanie, gdy 
pocisk z prędkością 350 km/h uderzy w szybę samochodu 
jadącego 130 km/h. Szybę budynku na 10 piętrze i z jaką siłą 
spadną odłamki na chodnik. (literatura „Wundballistik und 
ihre ballistischen Grundlagen“ K. Sellier und B. Kneubuehl 
„Gefährlichkeit weiter Schüsse“ Dr. Beat Kneubuehl.) 
Kolejne badania przeprowadzone przez Institut für die 
Wissenschaften vom Menschen Instytutu Nauk o Człowieku 
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w artykule zamieszczonym w swym magazynie IMW nr 
1/2001 opisuje skuteczność pocisków broni strzeleckiej. 
Autor podaje w nim, że pocisk nie powoduje zranienia, gdy 
jego energia jest "wyraźnie niższa" niż: a) 0,1 J/mm2 przy 
trafieniu w skórę b) 0,03 J/mm2 przy trafieniu w oko. 
W dalszej części artykułu są m.in. przedstawione parametry 
pocisków wystrzelonych pod kątem większym niż 75 stopni 
(przy takim kącie pociski spadają denkiem do przodu, co 
zwiększa opór jaki stawia powietrze). Z zamieszczonej tabelki 
wynika, że np. wystrzelony z Vo = 350 m/s, pod kątem 75 
stopni 8-mio gramowy pocisk 9 mm Luger spada w 
odległości 740 metrów mając jeszcze energię 34 Juli.  Czyli 
dzieląc energię przez powierzchnię denka stwierdzamy że 
energia wynosi 0,53 J/mm2 i jest przeszło pięciokrotnie 
większa niż bezpieczna - przy trafieniu denkiem pocisku 
również musi nastąpić zranienie. Ten wariant przy trafieniu 
osoby jest najbardziej optymistyczny.  
Reasumując, wprowadzenie strzału ostrzegawczego jako 
zasady nie może wiązać się w żaden sposób z obarczeniem 
odpowiedzialnością uprawnionego za jego skutki uboczne, 
który ma praktycznie zerowe możliwości przewidzenia jego 
skutku (pomijając tu oddanie strzału ostrzegawczego w 
obiektach zamkniętych, co powinno być wyraźnie 
zabronione). Uzależniając decyzje oddania strzału 
ostrzegawczego od uprawnionego stawiamy go w bardzo 
niekorzystnej sytuacji, ponieważ stres, szybkość zmieniającej 
się dynamicznie sytuacji, ograniczone możliwości obiektywnej 
percepcji może generować z jednej strony wzrost 
skuteczności zamachu na dobro prawnie chronione lub z 
drugiej strony, pewną fikcję prawną – przepis przez 
uprawnionego może być omijany różnymi wybiegami. 
 

63 Rozdz. 9.9 RL Negatywna ocena propozycji rezygnacji ze strzału ostrzegawczego przed 
użyciem broni palnej. 
W ocenie RL niebezpieczeństwo rykoszetu powinno się raczej minimalizować 
tworzeniem odpowiednich warunków do rozwijania umiejętności właściwego 

Stanowisko jw. 
Ponadto należy wskazać, że przedmiotowa zmiana nie jest 
spowodowana brakiem umiejętności funkcjonariuszy w 
zakresie właściwego posługiwania się bronią, lecz miejscem 
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posługiwania się bronią palną przez uprawnionych funkcjonariuszy, a nie 
rezygnacją rozwiązania, pełniącego ważną funkcję prewencyjną  i będącą 
ostatnim sugestywnym ostrzeżeniem przed możliwością użycia broni palnej; 
ważnym argumentem w negatywnej ocenie tej propozycji są także standardy 
użycia broni palnej, wypracowane przez ETPCz m.in. w oparciu o ONZ – 
owskie zasady użycia siły oraz broni palnej.  
Właściwszym rozwiązaniem od zupełnego zrezygnowania z procedury strzału 
ostrzegawczego byłoby utrzymanie jako zasady, z wyraźnym zastrzeżeniem o 
możliwości odstąpienia od tej procedury w pewnych wyjątkowych i 
sprecyzowanych w ustawie sytuacjach.  

użycia broni palnej, dlatego też projekt daje możliwość 
wykorzystania broni palnej w celu oddania strzału 
ostrzegawczego. Wątpliwe wydaje się także, aby w rezultacie 
doskonalenia umiejętności funkcjonariuszy możliwe byłoby 
zapobieżenie przypadkom rykoszetu lub spowodowania 
uszczerbku na zdrowiu przez wystrzelony w powietrze 
pocisk. Należy pamiętać także o postępującej urbanizacji, a 
także że strzał taki może sprowokować otwarcie skutecznego 
oddania strzału w kierunku funkcjonariusza, w czasie gdy ten 
będzie wykonywał procedurę strzału ostrzegawczego. 
 
 

64 Rozdz. 9.9. Helsińska 
Fundacja Praw 
Człowieka 

Brak zgody na propozycję skrócenia i ujednolicenia procedury przed użyciem 
broni palnej. Nie do przyjęcia jest hipotetyczne uzasadnienie tej propozycji 
poprzez podwyższone ryzyko przestępczości o charakterze terrorystycznym, a 
także innego rodzaju przestępczości godzącej w bezpieczeństwo publiczne. 
Powoływanie się na abstrakcyjne zagrożenia, stało się w przeszłości 
niejednokrotnie usprawiedliwieniem wprowadzenia do systemów prawnych 
regulacji istotnie ograniczających prawa i wolności konstytucyjne. 

W obecnym stanie prawnym wszystkie służby mogą w 
określonych warunkach nie stosować procedury 
poprzedzającej użycie broni palnej, z tym że funkcjonariusze 
zobowiązani są do okrzyku, przykładowo: „Policja”, „Stój 
Straż Graniczna”; jedynie w przypadku BOR, użycie broni 
palnej nie musi być poprzedzone okrzykiem. 
 

65 Rozdz. 9.9. RL 1. Potrzeba doprecyzowania przypadku zezwalającego na nie stosowanie 
procedury poprzedzającej użycie broni palnej w sytuacji „użycia 
specjalistycznej broni palnej wyposażonej w celownik optyczny oraz przy jego 
użyciu”, o jakie sytuacji tutaj chodzi i kiedy oraz przez kogo dozwolone jest 
użycie takiej specjalistycznej broni.  

2. Zastrzeżenia do przypadku uzasadniającego wyłączenie procedury 
poprzedzającej użycie broni palnej: gdy wszelka zwłoka groziłaby bezpośrednim 
niebezpieczeństwem dla życia lub zdrowia  - jest to formuła ocenna, stwarzająca 
niebezpieczeństwo nadużywania uprawnień przez funkcjonariuszy.  

1. Do rozstrzygnięcia, zwrot „oraz przy jego wykorzystaniu” 
oznacza, że aby strzał mógł być uznany za oddany z broni 
specjalistycznej muszą być spełnione dwa warunki: broń musi 
być wyposażona w celownik optyczny a strzał musi być 
oddany z wykorzystaniem tego celownika, a więc ze znacznej 
odległości. Uniemożliwia to praktycznie wykorzystanie 
wszelkiego rodzaju broni krótkiej, której celność jest w 
omawianym przypadku zbyt mała.   
2. Negowana formuła występuje w obecnie obowiązujących 
przepisach, dotyczących użycia broni palnej m.in. Policji, SG, 
BOR, ABW, CBA. Jednocześnie należy wskazać na trudność 
w określeniu zamkniętego katalogu takich przypadków. 

66 Rozdz. 9.9. BBN wprowadzenie niezdefiniowanego pojęcia „specjalistycznej broni palnej 
wyposażonej w celownik optyczny” umożliwia użycie wielu rodzajów broni 
palnej bez potrzeby stosowania procedury ostrzegawczej tylko z tego powodu, 
że dana broń została wyposażona w celownik optyczny (np. broni krótkiej). 

Stanowisko jw. 

67  BBN Rekomendacja wprowadzenia w przepisach regulujących użycie broni palnej KGP popiera konieczność uregulowania prawnego tej 
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Stowarzyszenie 
Euro - 
Atlantyckie 

przez policjantów, możliwości oddania „strzału ratunkowego” przez strzelca 
wyborowego. Powinno to nastąpić na drodze wprowadzenia kontratypu, w 
ramach którego strzelec wyborowy może oddać strzał (na rozkaz dowódcy) 
bez konieczności ostrzeżenia o użyciu broni palnej i nie będąc związanym 
zasadą wyrządzenia jak najmniejszej szkody osobie, przeciwko której użyto 
broni. Sytuacja taka byłaby prawnie dopuszczalna w przypadku 
bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego, gdy łagodniejsze 
środki przymusu okazały się niewystarczające (bezskuteczne) lub też ich 
zastosowanie byłoby przeciwskuteczne. 
Rozwiązanie takie jest zgodne z art. 38 Konstytucji RP, nakazującym ochronę 
życia ludzkiego, ponieważ „strzał ratunkowy” jest działaniem 
ukierunkowanym na ratowanie życia ofiary zagrożonego przez napastnika,  a 
także z art. 2 ust. 3 EKPCz, gdzie przewidziano możliwość pozbawienia życia 
w obronie jakiejkolwiek osoby przed bezprawną przemocą, jak również z 
Podstawowymi zasadami użycia siły i broni palnej … . 
Powyższa propozycja pozwoliłaby na zwiększenie efektywności działań Policji 
w ratowaniu ludzkiego życia zagrożonego działaniami przestępczymi 
(terrorystycznymi), a tym samym zapewniłaby bezpieczeństwo prawne 
funkcjonariuszowi realizującemu zadanie. 
    

kwestii.  
W związku z tym, że szczegółowa propozycja SEA dotyczy 
nowelizacji ustawy o Policji, należałoby rozważyć i 
wypracować odpowiednie propozycje regulacji, które 
mogłyby zostać umieszczone w niniejszym projekcie założeń.    

68 Rozdz. 9.9 CBA W uzasadnieniu na str. 118, 4 akapit od góry proponuje się zastąpić skrót 
„art.” Wyrazami „projektowany przepis”.  

Uwaga uwzględniona. 

69 Rozdz. 9.11 
pkt 6 

RL Propozycja rezygnacji tylko z powinności zagrożenia użycia broni palnej, w 
sytuacji, gdy wszelka zwłoka groziłaby bezpośrednim niebezpieczeństwem dla 
życia lub zdrowia uprawnionego lub innej osoby. Wezwanie do zachowania 
zgodnego z prawem, a zwłaszcza porzucenia broni lub niebezpiecznych 
przedmiotów oraz zaniechania bezprawnych działań lub stosowania 
przemocy, może okazać się skutecznym środkiem, mimo swej nieradykalności. 

Do rozstrzygnięcia; 
W obecnie obowiązujących przepisach dotyczących użycia 
broni palnej przez pododdziały odwodowe SG, w sytuacji 
gdy zwłoka w użyciu broni palnej groziłaby bezpośrednim 
niebezpieczeństwem dla życia lub zdrowia ludzkiego 
dowódca obowiązany jest tylko do wydania polecenia 
oddania strzałów ostrzegawczych (§26 ust. 5 rozporządzenia 
RM w sprawie warunków i sposobu używania śpb (…) przez 
funkcjonariuszy SG ….)      

70 Rozdz. 9.12 RCL Należy rozważyć czy uprawnienia jednostek pływających Straży Granicznej 
stosowane wobec statków, stanowią śpb w rozumieniu projektowanej nowej 
ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. 

Uwzględniono, poprzez usunięcie tego rozdziału z projektu. 

71 Rozdz. 9.13 GIODO Dookreślenie zakresu danych: uprawnionego, który użył śpb lub broni palnej, 
osoby wobec której użyto śpb lub broni palnej oraz ustalonych świadków 

Propozycja uwzględnienia uwagi na wzór SW, poprzez 
następujące zmiany: 
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zdarzenia.  
 

- sformułowanie „własne dane identyfikacyjne” zastąpić 
„służbowe dane identyfikacyjne uprawnionego”; 
- sformułowanie „danych osoby, wobec której użyto środków 
przymusu bezpośredniego, o ile jest to możliwe” 
doprecyzować, że dane te obejmują: nazwisko, imię, serię i 
numer dokumentu tożsamości, a w przypadku braku 
możliwości ich uzyskania, podanie przyczyn, dla których dla 
których odnotowanie tych danych nie było możliwe; 
- sformułowanie „danych ustalonych świadków zdarzenia” 
doprecyzowywać, że dane te obejmują: nazwisko, imię, serię i 
numer dokumentu tożsamości albo służbowe dane 
identyfikacyjne, jeżeli świadkami zdarzenia byli 
funkcjonariusze. 
   
 

72 Rozdz. 9.13 
pkt 3 

RL Zastrzeżenia w zakresie rezygnacji z dokumentowania prewencyjnego użycia 
środków przymusu bezpośredniego w Służbie Więziennej, z wyjątkiem gdy 
nastąpiło zranienie lub inne uszkodzenie albo śmierć osoby. Prowadzenie 
dokumentacji na okoliczność wszelkiego użycia śpb mogłoby mieć dodatkowe 
znaczenie dla celów penitencjarnych ,związanych zwłaszcza ze stosowaniem 
środków probacyjnych, a także służyłoby kontroli ich stosowania przez 
funkcjonariuszy SW w stosunku do osób osadzonych. Ponadto, brak jest 
wyraźnego uzasadnienia, by SW jako jedyna formacja spośród zobowiązanych 
do dokumentowania czynności użycia śpb i broni palnej była częściowo 
zwolniona z tego obowiązku.      

Uwaga wymaga stanowiska SW, obecnie SW nie ma takiego 
obowiązku. 

73 Rozdz. 9.14. RL 1. Wzrost represyjności zasad użycia śpb i broni palnej, co przejawia się m.in.: 
- szerokimi uprawnieniami w zakresie użycia śpb i broni palnej w porównaniu 
z innymi krajami UE, zwłaszcza Policji, 
- wprowadzeniem nowych śpb, tj. środków przeznaczonych do pokonywania 
zamknięć budowlanych i innych przeszkód, w tym materiałów budowlanych 
oraz chemicznych i pirotechnicznych środków pozoracji pola walki, z 
jednoczesną rezygnacją przez niektóre służby ze środków o mniejszym 
stopniu dolegliwości, np. rezygnacja CBA z kolczatki drogowej, ABW z 
kaftana bezpieczeństwa i pasa obezwładniającego, 
- przyznaniem uprawnień do użycia śpb służbom, które aktualnie takich 
uprawnień nie posiadają, tj. AW, SKW, SWW. 

Opinia RL nie uwzględnia skali rzeczywistej brutalizacji 
środowisk przestępczych w tym grup nieletnich sprawców 
przestępstw, jak również doświadczeń zebranych przez 
formacje policyjne krajów UE w trakcie tłumienia 
wybuchających w ostatnim czasie zamieszek społecznych w 
Paryżu czy w Londynie. Przebieg tych wydarzeń 
jednoznacznie wskazuje na zależność między skutecznością 
działań służb porządkowych i zakresem posiadanych przez 
nie uprawnień a szybkością podjęcia decyzji o ich 
wykorzystaniu. Dodatkowo analiza przebiegu tych zdarzeń 
wskazuje, że jednym z powodów zwiększonej brutalizacji ich 
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przebiegu był udział w nich w charakterze podżegaczy 
członków młodzieżowych grup przestępczych. 
Trudno także zgodzić się z twierdzeniem, że przyznanie 
uprawnień do używania niektórych śpb przez inne służby jak 
AW, SWW oraz SKW prowadzi do zwiększenia 
represyjności. Wyposażenie tych służb w nowe uprawnienia 
jest bowiem jednoznaczne z nałożeniem na ich 
funkcjonariuszy nakazu stosowania najmniej dotkliwego 
środka w celu osiągnięcia zakładanego rezultatu. Stosowanie 
śpb pozwala na podjęcie wcześniejszej zdecydowanej reakcji 
przez funkcjonariusza tych służb i nie dopuszczenie do 
dalszej eskalacji zdarzenia, a tym samym zapobieżenia 
sytuacji, kiedy funkcjonariusz będzie zmuszony do użycia 
broni palnej. Tak więc propozycję wyposażenia powyższych 
formacji w śpb należy uznać za próbę wprowadzenia zasady 
proporcjonalności w ich działaniach, a nie wzrostu 
represyjności.      

74 Rozdz.9.14.2
, pkt 2, ppkt 
8 

RCL Propozycja przepisu upoważniającego w części, która dotyczy uregulowania w 
akcie wykonawczym współdziałania Państwowej Straży Rybackiej z Policją. W 
rozdziale tym nie zaproponowano ponadto przepisu materialnego, który 
stanowiłby podstawę prawną dla takiej współpracy, ani nie określono, na tym 
taka współpraca miałaby polegać. Sprawowanie nadzoru przez Policję nad 
Strażą stanowi materię ustawową, która powinna zostać szczegółowo 
uregulowana w ustawie, a nie w akcie wykonawczym. Dodatkowo kwestia 
współdziałania PSR z Policją nie jest merytorycznie powiązana z zakresem 
przedmiotowym projektowanej ustawy i z tego względu nie powinna w ogóle 
być regulowana. 

Uwaga do uwzględnienia, po przedstawieniu przez MRiRW 
nowego brzmienia delegacji ustawowej. 
Nowe brzmienie delegacji ustawowej do wydania 
rozporządzenia regulującego przedmiotowe kwestie wynika z 
propozycji rozszerzenia katalogu śpb, do których uprawnieni 
mają być strażnicy PSR. oraz zmiany nazewnictwa niektórych 
śpb. 
W obecnym stanie prawnym rozporządzenie takie zostało 
wydane na podstawie art. 23a ust. 10 ustawy o rybactwie 
śródlądowym. 
  

75 Rozdz.. 
9.14.2 

MRiRW Uzupełnienie metryki ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie 
śródlądowym (DZ. U. z 2009 r. Nr 189, Poz. 1471) o następujące zmiany: DZ. 
U. z 2010 r. Nr 182, Poz. 1228 i Nr 200, Poz. 1322. 

Uwaga uwzględniona 

76 Rozdz. 
9.14.5 

MF 1. W zdaniu drugim – części wprowadzającej – należy nadać brzmienie „1) 
Uprawnia się inspektorów i pracowników do stosowania następujących 
środków przymusu bezpośredniego:”; 

2. Biorąc pod uwagę zadania realizowane przez kontrolę skarbową, należy 
rozszerzyć katalog śpb o środki przeznaczone do pokonywania zamknięć 

Propozycja uwzględnienia uwag 
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budowlanych i innych przeszkód, w tym materiałów wybuchowych oraz  
chemiczne i pirotechniczne środki pozoracji pola walki; 

3. wykreślenie pkt 3,  w zakresie upoważnienia ministra właściwego do spraw 
finansów publicznych do wydania rozporządzenia w sprawie trybu 
wyposażenia inspektorów  i pracowników kontroli skarbowej w środki 
przymusu bezpośredniego; 

4. Propozycja nowego uzasadnienia do zmian wprowadzanych do ustawy o 
kontroli skarbowej. 

77 Rozdz. 
9.14.7, pkt 2 

RCL Brak wytycznych do wydania rozporządzeń na podstawie art. 41 ustawy Prawo 
łowieckie 

Uwzględnienie uwagi wymaga przedstawienia przez MŚ 
nowej propozycji brzmienia delegacji ustawowej do wydania 
rozporządzeń.  

78 Rozdz. 
9.14.9 pkt 1 

Polski Związek 
Pracodawców 
„Ochrona” 

Wątpliwości odnośnie przypadków użycia środków przymusu bezpośredniego 
i broni palnej przez pracownika ochrony: 
środki przymusu bezpośredniego: 
- lit. a: „w celu podporządkowania wydanym na podstawie prawa poleceniom” 
– potrzeba doprecyzowania; 
- lit. b: „odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie, zdrowie 
lub wolność uprawnionego lub innej osoby”  - ustawa o ochronie osób i 
mienia nie przewiduje zadań w zakresie „ochrony wolności”, przewiduje tylko 
ochronę osób (życia, zdrowia, nietykalności cielesnej) oraz ochronę mienia; 
- lit. c: przeciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio do zamachu 
na życie, zdrowie lub wolność uprawnionego lub innej osoby – również 
występuje tu „wolność osoby”; niepokój budzi także, czy pracownik ochrony 
potrafi odróżnić bezpośredni zamach od „czynności zmierzających 
bezpośrednio do zamachu”; 
- lit. e: „ochrona porządku i bezpieczeństwa na obszarach i w obiektach 
chronionych” – ustawa o ochronie nie przewiduje ochrony tego dobra 
chronionego prawem; propozycja określenia „w przypadku zamachu” a nie 
ochrony; 
- lit. f: zamiast „ochrony mienia” powinno być wpisane „zamachu na mienie”; 
- lit. g i h: „zapewnienia bezpieczeństwa ochranianego konwoju”, „w celu 
odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na konwój„– punkty są 
tożsame; „zapewnienie bezpieczeństwa ochranianego konwoju” jest pojęciem 
szerszym i zawiera w sobie odparcie bezpośredniego, bezprawnego zamachu 
na konwój; 
- lit. j: „pokonania czynnego oporu – dookreślenie sytuacji w jakiej można 

1. w rozdziale 9.14.9 proponuje się: 
- przypadek „w celu podporządkowania wydanym na 
podstawie prawa poleceniom” zastąpić 
„niepodporządkowania wydanym na podstawie prawa 
poleceniom, co jest zgodne z przypadkami określonymi w 
rozdz. 9.2; 
- z uwagi na wątpliwości proponuje się wykreślenie 
przypadku określonego w lit. c; 
- użycie śpb w przypadku zamachu na  „wolność” jest 
zasadne, ponieważ w przypadku jej zagrożenia pracownik 
ochrony powinien mieć prawo użycia  śpb; 
2. w rozdz. 9.2. pkt 1: 
- ppkt 8 – przypadek „ochrony mienia” zastąpić „zamachu na 
mienie”; 
- wykreślić przypadek 6, ponieważ zawiera się on w zakresie 
przypadku 5. 
Odnośnie wątpliwości dotyczących przypadku „pokonania 
czynnego oporu osoby”, należy wskazać, że na mocy 
rozporządzenia MSWiA z dnia 30 czerwca 1998r. w sprawie 
szczegółowych warunków i sposobów użycia przez 
pracowników ochrony środków przymusu bezpośredniego 
(Dz. U. Nr 89, poz. 563), pracownicy ochrony mogą używać 
paralizatorów elektrycznych, broni gazowej oraz ręcznych 
miotaczy gazu m.in. w celu pokonania czynnego oporu, a 
więc wątpliwości są niezasadne. 
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użyć śpb 
 
Broń palna: 
- podobnie w przypadkach użycia śpb pojawiają się wątpliwości odnośnie 
użycia broni palnej, gdy przedmiotem ochrony jest „wolność osoby” – 
przypadek 1, 2 i 5 na str. 144-145; 
- wątpliwości wobec możliwości użycia broni palnej w przypadku 
„przeciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio do takiego 
zamachu – 1, 4 i 5 na str. 144-145. 
 
 

79 Rozdz. 
9.14.11, pkt 
1, ppkt 2 

RCL Propozycja przepisu upoważniającego powinna znaleźć się w projekcie 
założeń. Propozycja przepisu upoważniającego stanowi materię ustawową. 

Dyskusyjną sprawą jest, czy określenie warunków 
przyznawania wyposażenia w śpb stanowi materię ustawową.. 
Art. 41 Konstytucji, jako materię wyłącznie ustawową czyni 
zasady i tryb pozbawienia lub ograniczenia wolności 
osobistej, a więc wydaje się, że przepisy ustawowe powinny 
spełniać wymóg precyzyjności i kompletności uregulowań 
podstaw do ingerowania w prawo do wolności i nietykalności 
osobistej ,w tym określenie przesłanek użycia śpb, poprzez 
wskazanie celów ich użycia, rodzaje śpb dostępne 
funkcjonariuszom poszczególnych służb oraz podstawowe 
zasady ich użycia.  
Uznając zasadność tej uwagi projekt założeń powinien zostać 
rozszerzony w przedmiotowym zakresie w odniesieniu do 
wszystkich uprawnionych.  

80 Rozdz. 
9.14.11, pkt 
3, ppkt 2, lit 
a 

RCL Dookreślenie przepisu delegującego do wydania rozporządzenia, w zakresie 
wyodrębnienia komórek organizacyjnych. 

Uwaga uwzględniona, poprzez nadanie brzmienia: 
„a) wykazu wyodrębnionych komórek organizacyjnych, 

o których mowa w art. 69 ust. 1, uwzględniając konieczność 
właściwej realizacji zadań określonych w art. 2 ust. 1 pkt 4-6,” 
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81 Rozdz. 
9.14.11 pkt 5 

Związek 
Zawodowy 
Celnicy PL  

Zastrzeżenia wobec propozycji nowelizacji art. 71 ustawy o Służbie Celnej w 
zakresie sformułowania „w sytuacjach dotyczących użycia  broni palnej, 
określonych wyżej w pkt 3 ppkt 1 lit. a-c funkcjonariusze mogą użyć broni 
palnej bez ostrzeżenia.” 
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, nie zaistnieją sytuacje, które spowodują bezpośrednie niebezpieczeństwo 
utraty zdrowia czy życia uprawnionego lub innej osoby. 
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. 

Rozstrzygniecie uwagi wymaga stanowiska MF. 
Należy jednak wskazać, że nowelizacja art. 71 ustawy o Służbie 
Celnej ma charakter dostosowawczy do obecnie 
obowiązujących unormowań.  
Art. 71 ustawy o Służbie Celnej reguluje kwestie użycia śpb i 
broni palnej przez funkcjonariuszy celnych w przypadku 
bezpośredniego zagrożenia przejęciem jednostki pływającej 
przez załogę innego statku. Przepis ten stanowi, że w 
sytuacjach określonych w art. 69 ust. 1 pkt 1-3 
funkcjonariusze mogą użyć broni palnej bez ostrzeżenia, 
niezależnie od regulacji określonych w rozporządzeniu RM z 
dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie użycia broni palnej przez 
funkcjonariuszy celnych, w świetle których procedury 
poprzedzającej użycie broni palnej nie stosuje się, gdy z 
zachowania osoby posiadającej broń palną lub niebezpieczne 
narzędzie wynika, że wszelka zwłoka groziłaby bezpośrednim 
niebezpieczeństwem dla życia lub zdrowia ludzkiego. 
 

 
 

 
 
 

 

82 Rozdz. 
9.14.13 

KS Przyznanie strażnikom Straży Marszałkowskiej uprawnień do użycia urządzeń 
i środków służących do zatrzymywania oraz unieruchamiania pojazdów 
mechanicznych, przy czym użycie tych urządzeń i środków miałoby miejsce w 
granicach terenów chronionych przez Straż Marszałkowską    

Uwzględnienie propozycji wymaga przedstawienia 
uzasadnienia do przyznania uprawnień strażnikom SM w tym 
zakresie. 
 
 

83 Rozdz. 
9.14.13 

KS Propozycje nowelizacji art. 128 ustawy o BOR w zakresie: 
1. ust. 3 – ze względu na wątpliwości natury konstytucyjnej w zakresie 

określenia przez Marszałka Sejmu – w drodze zarządzenia – wymogów 
kwalifikacyjnych oraz trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego, 
propozycja uregulowania w tym przepisie kwestii dotyczących postępowania 
kwalifikacyjnego do Straży Marszałkowskiej; 

2. ust. 7 – wprowadzenie regulacji, że komendant Straży 

Przedstawione propozycje nie wiążą się z zakresem 
przedmiotowym projektu założeń.  
Uwzględnienie uwagi, dotyczącej formy współuczestnictwa 
Szefa Kancelarii Sejmu w wydaniu rozporządzenia (obecnie 
art. 128 ust. 6 ustawy o BOR), wymaga rozstrzygnięcia, czy 
Szef Kancelarii Sejmu, jako podmiot, któremu Konstytucja 
nie przyznaje uprawnień do stanowienia aktów 
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Marszałkowskiej, mógłby w wyjątkowych wypadkach wyrażać zgodę na 
wykonywanie czynności służbowych przez strażnika w ubiorze innym niż 
umundurowanie; 

3. ust. 6 – wskazanie w delegacji ustawowej, że minister właściwy do 
spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór umundurowania 
oraz odznaki strażnika Straży Marszałkowskiej „w porozumieniu” z Szefem 
Kancelarii Sejmu, a nie jak zaproponowano w projekcie „po zasięgnięciu 
opinii” Szefa Kancelarii Sejmu.   

wykonawczych może współuczestniczyć w wydaniu 
rozporządzenia w formie „w porozumieniu”.  

84 Rozdz. 
9.14.14 

MON Wprowadzenie zastrzeżenia, że żołnierze Żandarmerii Wojskowej oraz 
wojskowych organów porządkowych w przypadku działań  podczas wojny lub 
w warunkach konfliktu zbrojnego, w tym poza granicami państwa nie są 
związani ograniczeniami wynikającymi z projektowanej regulacji, ale z 
odrębnych przepisów regulujących użycie Sił Zbrojnych RP w warunkach 
szczególnych. 

Uwzględnienie uwagi wymaga przedstawienia przez MON 
konkretnego brzmienia propozycji wprowadzenia 
zastrzeżenia w omawianym zakresie. 

85 Rozdz. 
9.14.14  

 Uzupełnienie katalogu śpb, do których uprawnieni będą żołnierze ŻW, o:- psy 
służbowe, 

- przyrządy przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii 
elektrycznej, 
- pojazdy służbowe, 
- środki przeznaczone do pokonywania zamknięć budowlanych i innych 
przeszkód, w tym materiały wybuchowe. 

oraz uzupełnienie uzasadnienia  o zdanie: 
 „Uwzględnienie w katalogu środków przymusu bezpośredniego 

pirotechnicznych, chemicznych pozoracji pola walki oraz środków 
przeznaczonych do pokonywania zamknięć budowlanych i innych przeszkód, 
w tym materiały wybuchowe stanowi uregulowanie stanu faktycznego 
wynikającego z taktyki działania specjalistycznych jednostek organizacyjnych 
ŻW w zakresie uwalniania lub obezwładniania groźnych przestępców.” 
 

Uwaga uwzględniona. 

86 Rozdz. 
9.14.15 

MI 
GITD 

Propozycja zmian w ustawie o transporcie drogowym polegająca na 
wprowadzeniu katalogu śpb, zasad i sposobu ich użycia, sposobu 
postępowania, przy użyciu śpi i broni palnej. 

Przedstawiona propozycja mogłaby być wprowadzona w 
przypadku przyjęcia alternatywnych środków osiągnięcia 
celów ustawy, a więc zmian ustaw pragmatycznych. 

87 Rozdz. 
9.14.16 ppkt 
1 

CBA Należy poprawić numerację drugiego wyliczenia. Uwaga uwzględniona 

88 Rozdz. ABW 1.Uzupełnienie katalogu śpb do których uprawnieni będą funkcjonariusze Propozycja uwzględnienia uwagi. 



 28/34 

9.14.16 ABW na podstawie art. 25 ustawy o ABW i AW o: blokadę stawu kolanowego, 
broni gazowej, środków przeznaczonych do pokonywania zamknięć 
budowlanych i innych przeszkód, w tym materiałów wybuchowych oraz 
chemicznych i pirotechnicznych środków pozoracji pola walki oraz w związku 
z tym odpowiednią zmianę uzasadnienia; 
2. Uzupełnienie katalogu śpb do których uprawnieni będą funkcjonariusze 
ABW na podstawie art. 43 o broń gazową i 43a o broń gazową i blokadę 
stawu kolanowego. 

89 Rozdz. 
9.14.17 

RCL Wyjaśnienie niejasności związanych z proponowanymi zmianami w ustawie o 
transporcie kolejowym i projektowanych zmianach ustawy o transporcie 
drogowym w zakresie braku wskazania: 
- w ustawie o transporcie drogowym, że użycie lub wykorzystanie środków 
przymusu bezpośredniego lub broni palnej nastąpi na zasadach określonych w 
ustawie o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej; 
- uprawnień funkcjonariusza SOK do stosowania siły fizycznej w postaci 
technik ataku.   

Uwaga uwzględniona. 

90 Rozdz. 
9.14.17 

MI 1. Propozycja nadania nowego brzmienia art. 60 ust. 2 pkt. 2” 
„2) ujęcia, w celu niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki 
Policji lub przekazania funkcjonariuszom Policji lub innych uprawnionych 
organów, osób, w stosunku do których zachodzi uzasadniona potrzeba 
podjęcia czynności wykraczających poza uprawnienia Straży Ochrony Kolei;” 
Uzasadnienie: SOK stale współpracuje z Policją, SG i ŻW; jednocześnie 
funkcjonariusze SOK ujmują osoby, które popełniły czyny zabronione będące 
we właściwości tych służb i często zdarzają się sytuacje, że sprawcy 
przekazywani są funkcjonariuszom Policji na miejscu zdarzenia, a dopiero 
potem przewożeni są do jednostek Policji radiowozem policyjnym. 

2. propozycja nadania nowego brzmienia art. 60 ust. 2 pkt 1: 
„a) siły fizycznej w postaci technik obezwładniających, w tym technik 
transportowych, technik obrony, technik ataku,” 
Uzasadnienie: rozszerzenie uprawnień o możliwość stosowania technik ataku 
jest celowe ze względu na zwiększenie bezpieczeństwa funkcjonariuszy 
podczas podejmowania interwencji  np. w sytuacji bezpośredniego zamachu 
na życie lub zdrowie; ponadto jest spójne z rozwiązaniami proponowanymi dla 
innych służb. 

3. propozycja nadania nowego brzmienia art. 60 ust. 5: 
„Jeżeli użycie lub wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego, do 

Propozycja uwzględnienia uwagi. 
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których uprawnieni są funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei, jest 
niewystarczające, funkcjonariusz ma prawo użycia lub wykorzystania broni 
palnej na zasadach określonych w ustawie o środkach przymusu 
bezpośredniego i broni palnej, w nw. przypadkach, z tym że użycie broni 
palnej dotyczy obiektów i urządzeń znajdujących się na obszarze kolejowym 
oraz pociągów i innych pojazdów kolejowych”. 

4. propozycja dodania w art. 60 po ust. 5 ust. 5a w brzmieniu: 
„5a. Funkcjonariusz Straży Ochrony Kolei ma prawo użycia lub wykorzystania 
broni palnej na zasadach określonych w ustawie o ośrodkach przymusu 
bezpośredniego i broni palnej, jeżeli wykonuje swoje zadania poza obszarem 
kolejowym w przypadkach wymienionych w art. 62 ust. 5 ustawy o transporcie 
kolejowym.” 
Uzasadnienie: propozycja daje możliwość użycia broni palnej w pociągach lub 
innych pojazdach kolejowych; wprawdzie użycie broni w pociągach jest 
niebezpieczne i powinno być ostatecznością, nie można wykluczyć, że 
wystąpią sytuacje, kiedy użycie broni palnej będzie konieczne. 

91 Rozdz. 
9.14.18 

 RCL Wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy pojęciem „broni palnej” zdefiniowanym w 
ustawie o broni i amunicji, a przyznaniem w projekcie założeń uprawnień 
funkcjonariuszom Straży Parku do broni palnej i broni myśliwskiej, a 
pracownikom Straży Parku do broni myśliwskiej, co sugeruje, że broń 
myśliwska nie jest bronią palną. 
Wyjaśnienia wymaga także, czy w przypadkach użycia broni palnej (w 
projekcie założeń - art. 110 pkt 5) można stosować różne rodzaje broni; w 
proponowanym brzmieniu nie przewiduje się możliwości stosowania broni 
myśliwskiej.   
Brak przypadku użycia broni palnej, określonego w art. 110 ust. 8 pkt 2 
obowiązującej ustawy o ochronie przyrody) – uśmiercenie zwierzęcia, które 
nie ma szans na przeżycie. 
 

Uwagi zasadne, uwzględnienie ich wymaga stanowiska MŚ; 
Odnośnie przypadku użycia broni palnej w celu uśmiercenia 
zwierzęcia – uwaga uwzględniona – pkt 56. 

92 Rozdz. 
9.14.20 

SWW 1. W zakresie nowelizacji art. 30 ustawy o SKW i SWW: 
- ze względu na odmienne zadania ustawowe należy dokonać nowelizacji art. 
30 rozłącznie dla tych służb. 
- w ramach uprawnień przewidzianych dla funkcjonariuszy SWW, należy 
dokonać wyraźnego ich podziału ze względu na miejsce wykonywania zadań, z 
wyłączeniem uprawnień do użycia lub wykorzystania śbp przy wykonywaniu 
czynności operacyjno – rozpoznawczych poza granicami RP. 

Propozycja uwzględnienia po akceptacji zainteresowanych 
podmiotów.  
Należy jednak wskazać, na brak stanowiska SKW oraz fakt, 
że projekt założeń nie obejmuje swym zakresem 
przedmiotowym uprawnień do usuwania środków transportu 
z miejsca postoju.   
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- przyznanie uprawnień funkcjonariuszom SWW wykonującym zadania na 
terenie kraju uprawnień do użycia śpb, o których mowa w rozdz. 9.3 pkt 1, 6, 
8, 10, 12, 13, 14 i 17, w przypadkach, o których mowa w rozdz. 9.2 pkt  1, 2, 3, 
5, (6), 8, 9, 12, 13 i 17 oraz do użycia broni palnej w przypadkach, o których 
mowa w rozdz. 9.7 pkt 1 ppkt 1, 2, 3, 4, 5, 9 oraz pkt 2 ppkt 1, 2, 4, 5. 
2. w zakresie nowelizacji art. 44 ustawy o SKW i SWW: 
- ze względu na obowiązek ochrony własnych lub użytkowanych urządzeń, 
obszarów lub obiektów oraz osób w nich przebywających, jak również w 
zakresie prawa konwojowania, propozycja przyznania funkcjonariuszom SWW 
uprawnień projektowanych w założeniach, z wyłączeniem uprawnień do 
usuwania środków transportu z miejsca postoju oraz użycia lub wykorzystania 
śpb, o których mowa w rozdz. 9.3 pkt 2, 3 lit. d i f, 11, 15, 18, we wszystkich 
przypadkach oraz użycia broni palnej w przypadkach, o których mowa w 
rozdz. 9.7, z wyłączeniem przypadków wymienionych w pkt 1 ppkt 7, 10, 11, 
12. 

93 Rozdz. 
9.14.20 

ABW Rozważenie zasadności przyznania uprawnień funkcjonariuszom SWW i SKW 
do użycia: 
-  „środków technicznych zapobiegających nawoływani udo buntu lub 
nieposłuszeństwa”, a więc środków o charakterze penitencjarnym, co mając na 
uwadze zadania SWW i SKW  wydaje się być niezasadne, 
- „umieszczenia w celi zabezpieczającej”, przy wykonywaniu zadań w zakresie 
ochrony urządzeń, obszarów i obiektów  SKW i SWW, a także 
przebywających w nich osób. 
 
Ogólnie wątpliwości budzi przyznanie funkcjonariuszom SWW i SKW 
uprawnień do użycia śpb w związku z wykonywaniem ustawowych zadań. 
Funkcjonariusze SKW i SWW nie są uprawnieni do wykonywania czynności 
dochodzeniowo – śledczych oraz do wydawania poleceń określonego 
zachowania się.     

Stanowisko jw.  
Kwestionowanie przyznania SWW prawa do użycia śpb nie 
znajduje uzasadnienia. Podstawowym problemem istotnym 
dla oceny tych zastrzeżeń jest propozycja dokonania 
nowelizacji art. 30 ustawy o SKW i SWW, przewidująca 
łączne unormowanie kwestii przyznania uprawnień do użycia 
śpb przez SWW i SKW. Zadania tych służb są zasadniczo 
różne. Ponadto należy podkreślić, że na podstawie art. 26 
ustawy o SKW i SWW, funkcjonariusze SWW wykonują 
zadania, o których mowa w art. 6 ustawy, także na terenie 
kraju, a więc bezpieczeństwo funkcjonariuszy SWW oraz 
zadań przez nich wykonywanych na terenie kraju uzasadniają 
przyznanie uprawnień do użycia śpb.    

94 Rozdz. 11.1 MF 1. Jednoznaczne wyjaśnienie czy proponowane w projekcie rozwiązania będą 
powodowały zmianę poziomu wydatków w stosunku do wielkości 
wynikających z obowiązujących przepisów. W przypadku zmiany poziomu 
tych wydatków konieczne jest zastosowanie w przepisach tzw. reguły 
wydatkowej dyscyplinującej , o które mowa w art. 50 ust. 1a ust. 4 oraz ust. 5 
ustawy o finansach publicznych, w odniesieniu do tych zadań, które będą 
powodowały zmianę poziomu tych wydatków. W taki wypadku konieczne 

1. Propozycja jednoznacznego określenia, że:  
Proponowane w projekcie rozwiązania nie będą powodowały 
zmiany poziomu wydatków w stosunku do wielkości 
wynikających z obowiązujących przepisów i w związku z tym 
nie będą miały zastosowania przepisy, o których mowa w art. 
50 ust. 1a ust. 4 oraz ust. 5 ustawy o finansach publicznych –  
uzasadnieniem powyższego jest, że projekt nadaje nowe 
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będzie uzupełnienie projektu o propozycje mechanizmów korygujących 
wydatki budżetu państwa na realizację zadań wynikających z projektowanych 
rozwiązań w przypadku zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok 
budżetowy maksymalnego limitu wydatków. Niezbędne byłoby także 
określenie organu monitorującego wykorzystanie określonego rocznego limitu 
wydatków oraz odpowiedzialnego za wdrożenie mechanizmu korygującego. 
    W zależności od powyższego należy dokonać stosownych zmian w 
projekcie założeń oraz w uzasadnieniu do projektu i OSR, przy czym 
wykonanie dyspozycji w art. 50 ust. 1a, ust. 4 oraz ust. 5 ustawy o finansach 
publicznych powinno być uwzględnione w przepisach ustawy (założeń), a nie 
tylko w OSR. 
    Zgłaszając inicjatywy generujące nowe wydatki, należy mieć na względzie 
,że wydatki muszą mieścić się w ogólnej puli wydatków budżetu państwa 
wyliczonej przez przy zastosowaniu wydatkowej reguły dyscyplinującej, 
zawartej w art. 112a-112d ustawy o finansach publicznych, co oznacza że inne 
wydatki muszą być ograniczone.  
2. Uzupełnienie OSR o informację odnośnie do alternatywnych możliwości 
finansowania kosztów wymiany/naprawy pojazdów uszkodzonych  trakcie 
działań przymusu bezpośredniego przez m.in. funkcjonariuszy Policji np. z 
ubezpieczeń tych pojazdów; 
3. Uzupełnienie OSR o szczegółową kalkulację uzasadniającą konieczność 
poniesienia przez BOR nowych wydatków w wysokości 5.000.000 zł na zakup 
paralizatorów elektrycznych; 
4. Uzupełnienie OSR o skutki finansowe dla resortu obrony narodowej 
wynikające z wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 roku o 
Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych. 
5. Wprowadzenie zmian w zakresie źródła finansowania wydatków 
związanych z wyposażeniem funkcjonariuszy Straży Parku w nowe śpb tj. z 
dochodów wypracowanych przez park narodowe, które stały się państwowymi 
osobami prawnymi. 
 

uprawnienia, natomiast nie nakłada obowiązku 
natychmiastowego wyposażenia w te środki; należy wiec 
przyjąć, że ewentualne wyposażenie w nowe śpb będzie 
następować sukcesywnie, w miarę potrzeb i możliwości, przy 
uwzględnieniu posiadanych przez określone podmioty 
środków finansowych, a ewentualny zakup nowego 
wyposażenia, czy przeprowadzenia szkolenia następowałby 
kosztem ograniczenia innych wydatków. 
 

2. W przypadku Policji – brak przesłanek 
umożliwiających uzyskanie odszkodowania od 
ubezpieczyciela w sytuacji umyślnego uszkodzenia pojazdu w 
granicach prawa, jako środek przymusu bezpośredniego, 
wobec czego koszty ponoszone byłyby bezpośrednio przez 
Policję. Możliwe byłoby ewentualne roszczenie wobec osoby, 
która swoim działaniem doprowadziła do konieczności 
użycia śpb, jednakże trudno określić jakie zapadałyby wyroki 
sądowe, pomijając już kwestie skutecznego dochodzenia 
roszczeń policyjnych; ponadto otrzymane odszkodowania i 
tak musiałyby być odprowadzane na rachunek dochodów 
budżetowych. 

3. Propozycja szczegółowej kalkulacji uzasadniającej 
konieczność poniesienia przez BOR  wydatków na zakup 
paralizatorów elektrycznych: 

- wyposażenie minimalnej ilości funkcjonariuszy BOR 
zabezpieczających w sposób bezpośredni osoby i obiekty – 
łącznie ok. 600 kpl., 

- każdy komplet składa się z paralizatora X26C wraz z dwoma 
dodatkowymi kartridżami jednorazowego użytku 
przeznaczonymi do obowiązkowego szkolenia, co daje kwotę  
8200 zł. za kpl. co łącznie daje kwotę 4 920 000 zł. 
Proponowany harmonogram zakupu:  
- w roku 2012 zakup 200 kpl w celu wyposażenia 
funkcjonariuszy grup ochronnych i wybranych obiektów tj. 
kwota 1 640 000 zł., 

- w roku 2013 zakup 200 kpl.  w celu wyposażenia 
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funkcjonariuszy grup ochronnych i wybranych obiektów tj. 
kwota 1 640 000 zł., 

- w roku 2014 zakup 200 kpl.  w celu wyposażenia 
funkcjonariuszy grup ochronnych i wybranych obiektów tj. 
kwota 1 640 000 zł.; 
4. Uwaga odnośnie uzupełnienia skutków finansowych dla 
resortu obron narodowej – stanowisko MON; 
5. Propozycja uwzględnienia uwagi – stanowisko MOŚ 
 

95 Rozdz. 7; 
Rozdz. 11.1 

RCL Wątpliwości budzi przedstawienie szczegółowych wydatków na wyposażenie 
uprawnionych formacji w nowej śpb, a także przeszkolenie funkcjonariuszy w 
tym zakresie, w łącznej wysokości 11 650 150zł., w obliczu informacji że 
„zakłada się, iż wejście w życie projektowanej regulacji nie spowoduje 
zwiększenia wydatków z budżetu państwa i budżetu JST”. Zaznaczenie czy 
podana kwota, stanowiąca koszty wejścia w życie ustawy, zostanie pokryta z 
obecnych środków budżetu, będących w dyspozycji ministra właściwego ds. 
wewnętrznych i przez to nie spowoduje zwiększenia wydatków z budżetu 
państwa, czy jednak takie zwiększenie nastąpi i będzie miał zastosowanie art. 
50 ust. 1a-5 w zw. z art. 112a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych. 

Stanowisko jw. 
Sumaryczne określenie wydatków jest wynikiem stanowiska 
KPRM do Oceny Skutków Regulacji. 

96 Rozdz. 11.1. 
ppkt 7 

Związek 
Zawodowy 
Celnicy PL 

Pomimo rozszerzenia uprawnień funkcjonariuszy śpb do użycia nowych śpb - 
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, np. wykorzystanie 
pojazdów służbowych jako środka przymusu bezpośredniego będzie wiązało 
się koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z ich 
naprawą lub wymianą na nowe. 
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.  

Uwzględnienie uwagi wymaga stanowiska MF. 
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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. 

97  Helsińska 
Fundacja 
Ochrony Praw 
Człowieka  

Pominięcie regulacji zawartych w ustawie – Prawo przewozowe, dotyczących 
doprecyzowania art. 33a ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe 
(Dz. U. z 2000r. Nr 50, poz. 601, z późn. zm.) w zakresie dodatkowych 
uprawnień osób dokonujących kontroli dokumentów przewozu osób lub 
bagażu, w przypadku ujęcia podróżnego. 
 

Aktualne pozostaje stanowisko MI z dnia 15 kwietnia 2011r. 
(znak: ML-2mr-024-20/2011), przekazane Sekretarzowi 
Zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. 
Z dniem 1 marca 2011r. kontrolerzy biletów otrzymali prawo 
do ujęcia podróżnego w przypadku łącznego zaistnienia 
dwóch przesłanek: niezapłacenia należności oraz nieokazania 
dokumentu. Zatem w przypadku wystąpienia obydwu 
przesłanek, kontroler biletów ma prawo (nie obowiązek) do 
udaremnienia podróżnemu opuszczenia środka transportu 
(podjęcia niezbędnych działań) w celu niezwłocznego 
oddania w ręce Policji lub innych organów porządkowych, 
które mają zgodnie z przepisami prawo zatrzymania 
podróżnego i podjęcia czynności zmierzających do ustalenia 
jego tożsamości. Ujęcie powinno wiązać się z podjęciem 
działań adekwatnych do zaistniałej sytuacji (zachowania 
podróżnego), niezbędnych do zapewnienia pozostania 
podróżnego w miejscu przeprowadzania kontroli, bądź w 
innym miejscu wskazanym przez kontrolera do czasy 
przybycia uprawnionych organów porządkowych. Przyjęte 
rozwiązanie ma na celu wyegzekwowanie realizacji umowy 
cywilnoprawnej, a skorzystanie z instytucji „ujęcia” ma na 
celu ustalenie tożsamości podróżnego.  

98  Helsińska 
Fundacja 
Ochrony Praw 
Człowieka 

Zastrzeżenia w zakresie rozszerzenia uprawnień Straży Leśnej, PSR, PSŁ, 
BOR, Inspekcji Transportu Drogowego, ABW, AW, SOK o możliwość użycia 
„przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania za pomocą energii 
elektrycznej”. 

W ocenie projektodawcy rozszerzenie uprawnień w tym 
zakresie w rzeczywistości poprawi bezpieczeństwo samego 
uprawnionego, jak też osoby w stosunku do której takiego 
śpb się użyje, przykładowo użycie tzw. tasera w celu 
obezwładnienia osoby już z samego założenia jest 
bezpieczniejsze od użycia broni palnej.   
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99  Helsińska 
Fundacja 
Ochrony Praw 
Człowieka 

Zakres środków przymusu bezpośredniego, które można stosować każda z 
formacji, powinien być szczegółowo omówiony w oparciu o rzeczywiste 
potrzeby i możliwości każdej z nich. 

Trudność w ustosunkowaniu się, ze względu na ogólność 
uwagi; w ocenie projektodawcy liczba śpb, będących na 
wyposażeniu poszczególnych służb nie wydaje się być 
najważniejsza w kontekście zasad obowiązujących przy ich 
użyciu.    

100  Helsińska 
Fundacja 
Ochrony Praw 
Człowieka 

Potrzeba szerszego wyjaśnienia okoliczności nieszczęśliwych wypadków i 
przekroczenia uprawnień w kontekście używania śpb i broni palnej. 

W projekcie szczegółowo określono sposób postępowania po 
użyciu śpb i broni palnej, w szczególności dokumentowanie, 
obowiązki przełożonych, sytuacje kiedy należy powiadamiać 
prokuratora; należy także pamiętać o ponoszeniu przez 
funkcjonariusza odpowiedzialności karnej  za przekroczenie 
uprawnień.     

101  CBA Rozważenie podjęcia prac nad projektem ustawy, z uwagi na zbieżność 
projektu założeń z projektem ustawy wypracowanej przez Międzyresortowy 
Zespół oraz Wyrokiem TK z dnia 10 marca 2010r. (sygn. akt U 5/07) oraz 
postanowieniem TK z dnia 30 listopada 2010r. (sygn. akt S 5/10).  

KPRM wyraziła zgodę na procedowanie projektu założeń. 

102  RL Projekt skupia się niemal wyłącznie na ocenie planowane j reformy użycia śpb 
i broni palnej z punktu widzenia jej praktycznej użyteczności i skuteczności, 
pomijając zupełnie kwestię wpływu na stan praw i wolności obywatelskich, co 
jest sprawą kluczową i nie może pozostawać bez rzetelnej oceny. 
Jednorodność kierunku projektowanej reformy, której nie towarzyszą żadne 
propozycje wzmocnienia ochrony prawnej obywateli nasuwa refleksję o 
naruszeniu stanu właściwej równowagi między tą sferą, a koniecznością 
zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego, w tym przy użyciu 
środków ingerujących w wolności i prawa obywatelskie.  

Do rozstrzygnięcia. Po każdym „skutkowym” przypadku 
użycia śbp i po każdym przypadku użycia broni palnej 
(niezależnie od skutku) przełożony uprawnionego ma 
obowiązek ustalić, czy czynności te podjęte zostały zgodnie z 
prawem. Ponadto zawsze w przypadku skutkowego użycia 
śpb i broni palnej zawsze należy powiadomić prokuratora.    

 


