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Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Bogdana Borusewicza, złożone podczas 18. posiedzenia
Senatu RP w dniu 3 grudnia 2020 r., dotyczące pododdziałów kontrterrorystycznych (sygn. BPS/043-18633/20) informuję, że w przypadkach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia osób oraz porządku publicznego,
Policja ma prawo do użycia przewidzianych prawem środków przymusu bezpośredniego. Zasady używania
lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego1 i broni palnej, a także towarzyszące im mechanizmy
kontrolne są określone w ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2020 r. poz. 360, z późn. zm.)
oraz w ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz.U. z 2019 r.
poz. 2418).
W kontekście wewnętrznych regulacji dotyczących użycia pododdziałów kontrterrorystycznych
informuję, że tryb i sposób kierowania do działań ww. komórek organizacyjnych Policji oraz metody i formy
ich działania reguluje zarządzenie numer 26 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 kwietnia 2019 r.
w sprawie metod i form działania pododdziałów kontrterrorystycznych Policji (Dz.Urz. KGP poz. 47,
z późn. zm.).

Z poważaniem
MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI
z up. Maciej Wąsik
Sekretarz Stanu

Otrzymuje:
Departament Spraw Parlamentarnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
1

Stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej środkiem przymusu
bezpośredniego jest pałka służbowa, która może być stosowana w sposób przewidziany w art. 19 tej ustawy. Zgodnie
z § 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie uzbrojenia Policji
(Dz.U. poz. 1738) na uzbrojenie Policji składają się pałki służbowe: zwykłe, wielofunkcyjne, teleskopowe i szturmowe.
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