
U C H WA Ł A  

S E N A T U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J  

z dnia 16 maja 2013 r. 

w sprawie ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej 

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 

2013 r. ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, wprowadza do jej tekstu 

następujące poprawki: 

 

1)  w art. 4 w pkt 2 we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz „doprowadzaniu” zastępuje 

się wyrazem „doprowadzeniu”; 

 

 

2)  w art. 4 w pkt 10 po wyrazach „oddanie strzału” dodaje się wyrazy „z zastosowaniem 

amunicji penetracyjnej”; 

 

 

3)  art. 9 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 9. 1. Wobec kobiet o widocznej ciąży, osób, których wygląd wskazuje na 

wiek do 13 lat, oraz osób o widocznej niepełnosprawności uprawniony może użyć 

wyłącznie siły fizycznej w postaci technik obezwładnienia. 

2. W przypadku, gdy zachodzi konieczność odparcia bezpośredniego, 

bezprawnego zamachu na życie lub zdrowie uprawnionego lub innej osoby, a użycie 

siły fizycznej wobec osoby, o której mowa w ust. 1, jest niewystarczające lub 

niemożliwe, uprawniony może użyć innych środków przymusu bezpośredniego lub 

broni palnej. 

3. Użycie środka przymusu bezpośredniego w przypadku, o którym mowa 

w ust. 2, następuje z uwzględnieniem jego właściwości oraz stanu osoby, wobec której 

ma być użyty.”; 

 

 

4)  w art. 10 po użytych dwukrotnie w ust. 1 i w ust. 2 wyrazach „w wyniku użycia” 

dodaje się wyrazy „lub wykorzystania”; 
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5)  w art. 14 w ust. 1 na końcu dodaje się wyrazy „oraz w art. 13, w zakresie określonym 

w tym przepisie”; 

 

 

6)  w art. 15 w ust. 1, art. 16 w ust. 1 i w art. 17 w ust. 1, na końcu dodaje się wyrazy 

„oraz w art. 13”; 

 

 

7)  w art. 16 w ust. 5 wyrazy „należy zapewnić mu niezwłocznie” zastępuje się wyrazami 

„lub kobiety o widocznej ciąży, osobie tej należy niezwłocznie zapewnić”; 

 

 

8)  w art. 40 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

„2. O użyciu środków przymusu bezpośredniego wobec nieletniego 

umieszczonego w policyjnej izbie dziecka kierownik izby powiadamia sędziego 

rodzinnego sprawującego nadzór nad wykonywaniem czynności, o których mowa 

w art. 37, art. 39 i art. 40 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu 

w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178, z późn. zm.), a przypadku, 

o którym mowa w art. 40a tej ustawy, powiadamia sąd rodzinny, na obszarze 

właściwości którego znajduje się policyjna izba dziecka.”; 

 

 

9)  w art. 43 w ust. 2 skreśla się wyraz „podobnie”; 

 

 

10)  art. 45 w pkt 1 w lit. d oraz w pkt 4 w lit. a w tiret czwartym i w lit. b w tiret drugim 

skreśla się wyraz „podobnie”; 

 

 

11)  w art. 45 w pkt 4 w lit. c we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz „przygotowywania” 

zastępuje się wyrazami „przygotowania do”; 

 

 

12)  w art. 48 w ust. 1 w pkt 2 w lit. a skreśla się wyraz „podobnie”; 

 

 

13)  w art. 57 w pkt 2, w art. 95a § 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„§ 1. W razie bezskuteczności środków oddziaływania psychologiczno-

pedagogicznego, w przypadkach, o których mowa w art. 11 pkt 1–3, 6, 8, 10 

i 12–14 ustawy z dnia … o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej 

(Dz. U. poz. …), wobec nieletniego umieszczonego w zakładzie poprawczym, 
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schronisku dla nieletnich lub młodzieżowym ośrodku wychowawczym można 

użyć środka przymusu bezpośredniego w postaci siły fizycznej. 

§ 2. Wobec nieletniego umieszczonego w zakładzie poprawczym lub 

schronisku dla nieletnich, gdy użycie siły fizycznej jest niewystarczające, 

w przypadku usiłowania targnięcia się tego nieletniego na życie lub zdrowie 

własne albo innej osoby, można użyć środków przymusu bezpośredniego, 

o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3, 4 lub 15 ustawy z dnia … o środkach 

przymusu bezpośredniego i broni palnej.”; 

 

14)  w art. 58 w pkt 2 w lit. f, w ust. 10 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy 

„, w drodze rozporządzenia, określa” zastępuje się wyrazami „określi, w drodze 

rozporządzenia,”; 

 

 

15)  w art. 58 w pkt 2 w lit. f, w ust. 10 w pkt 2 skreśla się wyraz „, gazowej”; 

 

 

16)  w art. 59 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) po art. 16 dodaje się art. 16a w brzmieniu: 

„Art. 16a. Wobec nieletniego doprowadzonego do policyjnej izby dziecka, 

w przypadkach, o których mowa w art. 11 pkt 1–3, 8 i 10–14 ustawy z dnia … 

o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, policjanci mogą użyć środka 

przymusu bezpośredniego, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. a i b, 

pkt 3, 4, 6, 7, pkt 12 lit. a i pkt 13 tej ustawy.”;”; 

 

 

17)  w art. 61 w pkt 4, w art. 11f w ust. 2 w pkt 3 skreśla się wyraz „podobnie”; 

 

 

18)  w art. 62 w pkt 2, w ust. 3 w pkt 2 wyrazy „, środków przymusu bezpośredniego 

w postaci kajdanek zakładanych na ręce, pałki służbowej, ręcznych miotaczy 

substancji obezwładniających i przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób 

za pomocą energii elektrycznej” zastępuje się wyrazami „oraz środków przymusu 

bezpośredniego, o których mowa w art. 47 ust. 2 pkt 9”; 

 

 

19)  w art. 65: 

a) w pkt 1 w lit. a, w ust. 1 w pkt 3 po wyrazie „ujęcia” dodaje się wyrazy 
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„w granicach obszarów lub obiektów chronionych lub poza ich granicami”, 

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) uchyla się art. 37 i art. 38;”, 

c) skreśla się pkt 3; 

 

20)  w art. 66 w pkt 5, w art. 14h wyraz „rejestrowania” zastępuje się wyrazem 

„ewidencjonowania”; 

 

 

21)  w art. 71 w pkt 2 w lit. b, w ust. 3c wyrazy „użyć broń palną” zastępuje się wyrazami 

„użyć broni palnej”; 

 

 

22)  w art. 80 w pkt 1, w art. 19 w ust. 1 wyrazy „art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 

6–8” zastępuje się wyrazami „art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 6–9”; 

 

 

23)  w art. 83 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) art. 18 ust. 8 ustawy zmienianej w art. 59 zachowują moc do dnia wejścia w życie 

przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 18 ust. 8 ustawy 

zmienianej w art. 59, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,”; 

 

 

24)  po art. 83 dodaje się art. 83a w brzmieniu: 

„Art. 83a. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, po upływie 12 miesięcy 

od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, przedstawi Sejmowi i Senatowi ocenę jej 

funkcjonowania, w szczególności w zakresie zasadności i skuteczności rozwiązań 

w niej przewidzianych.”. 

 

 

 

 MARSZAŁEK SENATU 
 
 
 
 

Bogdan BORUSEWICZ 



U Z A S A D N I E N I E  

 

Uchwała w sprawie ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej została 

podjęta przez Senat na 33. posiedzeniu w dniu 16 maja 2013 r. Senat proponuje 

wprowadzenie do ustawy 24 poprawek. 
  

W poprawce nr 1 Senat proponuje zmianę, która nadaje definiowanemu wyrażeniu taką 

formę, w jakiej jest ono zastosowane w kilkunastu innych przepisach ustawy. 
 

Uchwalona ustawa definiuje pojęcia użycia i wykorzystania broni palnej, a w osobnych 

przepisach, środek przymusu bezpośredniego w postaci pocisków penetracyjnych, które 

chociaż miotane z broni palnej, stanowią odrębny środek przymusu bezpośredniego. 

Poprawka nr 2 precyzuje definicję wykorzystania broni palnej i wskazuje na rodzaj użytej 

amunicji, rozstrzygając w ten sposób wątpliwości dotyczące wyboru zasad zachowania przez 

uprawnionego podczas wykorzystania broni (co zależy od tego, jaki rodzaj amunicji został 

w niej umieszczony). 
 

Wprowadzając zmianę zawartą w poprawce nr 3 Senat uznał za konieczną zmianę 

redakcji przepisów art. 9, dotyczących stosowania środków przymusu bezpośredniego wobec 

kobiet w ciąży, nieletnich, których wygląd wskazuje na wiek poniżej 13 lat, oraz osób 

o widocznej niepełnosprawności. Senat stwierdził, że art. 9 w dotychczasowym brzmieniu 

eksponuje w ust. 1, wyjątek polegający na prawie użycia wobec tych grup osób środków 

przymusu bezpośredniego i broni palnej, przesuwając naczelną zasadę używania wobec 

takich osób wyłącznie siły fizycznej do zawile sformułowanego ust. 3. Senat proponuje 

wprowadzenie w poprawce nr 3 nowej redakcji przepisów, które w jasny i przystępny sposób 

określą zasady dotyczące traktowania osób z grup „wrażliwych” w sytuacjach wymagających 

zastosowania wobec nich środków przymusu wskazanych w ustawie. 
 

Poprawka nr 4 dotyczy art. 10 ustawy, który zawiera istotny przepis gwarancyjny. 

Przepis ten przyznaje uprawnionym prawo do pomocy psychologicznej lub prawnej 

w przypadku, gdy w wyniku użycia środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej 

nastąpiła śmierć osoby albo nastąpiło zranienie jakiejś osoby w wyniku użycia broni palnej. 

Ponieważ użycie i wykorzystanie broni palnej oraz użycie i wykorzystanie środka przymusu 
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bezpośredniego zostały w ustawie wyraźnie wyodrębnione, tak sformułowany przepis 

przyznaje pomoc wyłącznie tym uprawnionym, którzy będą twierdzić, że z broni palnej 

oddawali strzał w kierunku osoby. Uprawnieni twierdzący, że strzelali w innym kierunku, 

bądź wykorzystujący środek przymusu bezpośredniego (np. śmierć osoby w wyniku 

zablokowania pojazdu) byliby pomocy pozbawieni.  

Jednocześnie Senat stwierdził, że w art. 10 w ust. 2 ustawa zawiera w jednym miejscu 

sformułowanie dotyczące wykorzystania środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej.  

W tej sytuacji Senat po wyjaśnieniu rozbieżności pomiędzy jednostkami redakcyjnymi 

w ramach art. 10 i podniesionych wątpliwości zaproponował uzupełnienie przepisów 

w sposób wskazany w poprawce nr 4. 
 

Poprawki nr 5 i 6 uzupełniają redakcję przepisów art. 14–17 o wskazanie, że opisane 

w nich środki przymusu bezpośredniego mogą być użyte nie tylko we wskazanych w nich 

przypadkach z art. 11, ale także prewencyjnie, czyli w przypadku o którym mowa w art. 13. 
 

Poprawka nr 7 dotyczy art. 16 ustawy, który reguluje zasady użycia środków przymusu 

bezpośredniego w postaci kaftana bezpieczeństwa i pasa obezwładniającego. Wobec tego, że 

użycie tych środków jest w wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne również wobec nieletnich, 

ustawa gwarantuje nieletnim dodatkową ochronę w postaci obowiązku zapewnienia im 

niezwłocznie pomocy medycznej (np. ze względu na ryzyko ograniczenia swobodnego 

krążenia krwi). Ponieważ podobne zasady użycia środków przymusu bezpośredniego dotyczą 

kobiet będących w ciąży, wobec których użycie tego rodzaju środków przymusu ma 

szczególny charakter, Senat uznał za zasadne dodanie obowiązku zapewnienia pomocy 

medycznej również kobietom w widocznej ciąży. 
 

Poprawki nr 8 i 16 dotyczą bardzo ważnego, lecz pominiętego w ustawie całkowicie 

zagadnienia stosowania środków przymusu bezpośredniego wobec nieletnich umieszczonych 

w policyjnych izbach dziecka. Senat dostrzegł, że policyjne izby dziecka funkcjonują na 

podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, zgodnie z przepisami 

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2002 r. 

w sprawie szczegółowych zasad pobytu nieletnich w policyjnych izbach dziecka. 

Mimo braku odpowiedniego upoważnienia ustawowego rozporządzenie uprawnia 

policjantów do umieszczenia nieletniego w pomieszczeniu izolacyjnym, nie określając 
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maksymalnego czasu stosowania tego środka – środka nieznanego obecnie uchwalanej 

ustawie. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o Policji zostało wydane 30 października 2012 r. 

zarządzenie nr 134 Komendanta Głównego Policji, w sprawie metod i form wykonywania 

zadań w policyjnej izbie dziecka. Stanowi ono, że w policyjnych izbach dziecka pełnią służbę 

policjanci, którzy przeszli odpowiednie szkolenie i to oni sprawują funkcje dyżurnych 

i wychowawców. Wykraczając poza upoważnienie ustawowe zarządzenie stanowi w § 27 

w ust. 2, że policjanci pełniący służbę w izbie mogą podejmować wobec nieletniego 

wzmożone środki ostrożności, które polegają na użyciu środków przymusu bezpośredniego 

lub umieszczeniu nieletniego w izolatce sanitarnej lub pokoju izolacyjnym.  

Przepisy chroniące nieletnich zawarte w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich 

nie obejmują nieletnich umieszczonych w policyjnych izbach dziecka. Określają one 

wyłącznie użycie środków przymusu bezpośredniego wobec nieletnich przebywających 

w zakładzie poprawczym, schronisku dla nieletnich oraz w młodzieżowym ośrodku 

wychowawczym i stanowią, że wobec tych nieletnich można stosować wyłącznie siłę 

fizyczną, a w wyjątkowych przypadkach kaftan bezpieczeństwa, pas obezwładniający lub 

izbę izolacyjną. Brak uregulowania i w tym miejscu zasad użycia środków przymusu 

bezpośredniego wobec nieletnich przebywających w policyjnej izbie dziecka skutkowałoby 

ich brakiem w ogóle.  

Oznacza to nierówne traktowanie poszczególnych grup nieletnich, przy czym należy 

mieć na uwadze fakt, że w policyjnych izbach dziecka przebywają często osoby, wobec 

których nie zapadły jeszcze jakiekolwiek orzeczenia sądów, co do których zachodzi dopiero 

uzasadnione podejrzenie, że popełniły czyn karalny albo których tożsamości nie można 

ustalić. 

Wobec tego, że inne są podmioty uprawnione do stosowania środków przymusu 

bezpośredniego wobec umieszczonych w policyjnej izbie dziecka (policjanci) i w pozostałych 

zakładach (pracownicy) i inne podstawy ich stosowania, Senat stwierdził, że konieczne jest 

uzupełnienie uchwalanej obecnie ustawy o przepisy wskazujące, jakie środki przymusu 

bezpośredniego mogą stosować policjanci wobec nieletnich przebywających w policyjnych 

izbach dziecka. 

Należy też wziąć pod uwagę fakt, że zgodnie z uchwaloną ustawą policjanci nie mogą 

stosować środków określonych w art. 12 ust. 1 pkt 14–16, więc niedopuszczalne stanie się ich 
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uprawnienie do umieszczania nieletnich w izbie izolacyjnej albo w ogóle nieznanych ustawie: 

pomieszczeniu izolacyjnym, izolatce sanitarnej lub pokoju izolacyjnym (ustawa dopuszcza 

pokój izolacyjny, jako środek stosowany wyłącznie wobec cudzoziemców). 

Poprawka nr 8, ma charakter uzupełniający w stosunku do poprawki 16 i dodaje nowy 

przepis, który nakłada na kierownika policyjnej izby dziecka obowiązek informowania 

sędziego rodzinnego o każdym przypadku użycia wobec nieletniego środka przymusu 

bezpośredniego, analogicznie do zasad dotyczących nieletnich umieszczonych w zakładach 

poprawczych, schroniskach dla nieletnich i w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, 

co wynika z tego, że wszyscy nieletni pozostają zgodnie z art. 41 ustawy o postępowaniu 

w sprawach nieletnich pod nadzorem sędziego rodzinnego. 
 

Poprawki nr 9, 10, 12 i 17 są efektem dostrzeżenia przez Senat rozbieżności 

terminologicznych w ramach przepisów art. 45 ustawy (por. art. 45 pkt 1 lit. d i art. 45 pkt 2 

lit. a) i następnych. Ustawa posługuje się wymiennie wyrażeniami „inny niebezpieczny 

przedmiot” oraz „inny podobnie niebezpieczny przedmiot”. Senat uznał za istotne dla 

uprawnionych ujednolicenie terminologii ustawy w tym zakresie, tym bardziej, że 

dokonywana przez uprawnionego ocena czy dany przedmiot jest niebezpieczny czy 

„podobnie niebezpieczny” do broni odbywać się będzie w okolicznościach nagłych, 

mogących skutkować użyciem broni palnej, nie pozostawiających czasu na pogłębioną 

analizę charakteru niebezpiecznego przedmiotu. 
 

Wprowadzając poprawkę nr 13 Senat stwierdził, że zmieniany przepis zawiera ten sam 

rodzaj wadliwości, co zmieniany wcześniej art. 9 ustawy. Art. 95a ustawy o postępowaniu 

w sprawach nieletnich określa zasady użycia środków przymusu bezpośredniego wobec 

nieletnich przebywających w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich oraz 

w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych. W § 1 wskazany został katalog środków, 

które mogą być użyte wobec nieletniego w razie bezskuteczności środków oddziaływania 

psychologiczno-pedagogicznego; w § 2 stwierdza się natomiast, że trzy spośród tych środków 

mogą być użyte wyłącznie w przypadku targnięcia się nieletniego na życie lub zdrowie 

własne albo innej osoby. Oznacza to, że w przypadku określonym w § 1 użyta może być 

jedynie siła fizyczna, a pozostałe środki w przypadkach określonych w § 2. W świetle 

powyższego, Senat zdecydował się zmienić redakcję przepisu, w ten sposób, że eksponuje 

zasadę wyłączności użycia siły fizycznej wobec wskazanych w przepisie grup nieletnich oraz 



– 5 – 

przenosi wyjątek w postaci możliwości użycia innych środków przymusu bezpośredniego do 

odrębnej jednostki redakcyjnej. 
 

Poprawka nr 19 zmierza do uregulowania w jednym przepisie, kwestii ujęcia 

dokonywanego przez pracowników ochrony, zarówno w granicach jak i poza granicami 

chronionych obszarów i obiektów, tak aby materia ta nie pozostała rozdzielona pomiędzy 

art. 36 i art. 37 zmienianej ustawy. 
 

W poprawce nr 22 Senat zadecydował o pozostawieniu Służbie Więziennej prawa do 

używania i wykorzystywania środka przymusu bezpośredniego w postaci psa służbowego, co 

argumentowano potrzebą stopniowego, a nie nagłego, odchodzenia od zastosowania psów 

służbowych, ze względu na ich dotychczas istniejącą populację i trudności adaptacyjne tych 

zwierząt związane z ewentualnym przeniesieniem ich do wykonywania innego rodzaju zadań. 
 

W drodze poprawki nr 25, Senat wprowadził przepis, który nakłada na ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych obowiązek przedstawienia, po upływie roku od dnia 

wejścia w życie ustawy, Sejmowi i Senatowi opinii na temat jej funkcjonowania. 
 

Pozostałe poprawki usuwają zbędne wyrażenia, uściślają terminologię ustawy 

i poprawiają błędy redakcyjne i językowe. 

 


