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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 22 stycznia 2002 r.

w sprawie szczegó∏owych warunków i sposobu post´powania przy u˝yciu broni palnej przez funkcjonariuszy
Biura Ochrony Rzàdu.

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 16 marca
2001 r. o Biurze Ochrony Rzàdu (Dz. U. Nr 27, poz. 298

i Nr 106, poz. 1149) zarzàdza si´, co nast´puje:
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§ 1. 1. Funkcjonariusz Biura Ochrony Rzàdu, zwany
dalej „funkcjonariuszem”, ma prawo u˝ycia broni pal-
nej w stosunku do osób tylko w przypadkach okreÊlo-
nych w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 16 marca 2001 r.
o Biurze Ochrony Rzàdu.

2. U˝ycie broni palnej nast´puje przez oddanie
strza∏u w kierunku osoby w celu jej obezw∏adnienia,
po wyczerpaniu trybu post´powania okreÊlonego
w § 3.

§ 2. Przy podejmowaniu decyzji o u˝yciu broni
palnej funkcjonariusze sà obowiàzani post´powaç ze
szczególnà rozwagà, traktujàc broƒ palnà jako szcze-
gólny i ostateczny Êrodek przymusu bezpoÊrednie-
go.

§ 3. 1. Funkcjonariusz przed u˝yciem broni palnej
jest obowiàzany:

1) po uprzednim okrzyku „BOR” wezwaç osob´ do za-
chowania si´ zgodnego z prawem, a w szczególno-
Êci do natychmiastowego porzucenia broni lub nie-
bezpiecznego narz´dzia, zaniechania ucieczki, od-
stàpienia od bezprawnych dzia∏aƒ lub u˝ycia prze-
mocy,

2) w razie niepodporzàdkowania si´ wezwaniom okre-
Êlonym w pkt 1, zagroziç u˝yciem broni palnej,
wzywajàc „STÓJ — BO STRZELAM”,

3) oddaç strza∏ ostrzegawczy w gór´, je˝eli wezwania
okreÊlone w pkt 1 i 2 oka˝à si´ bezskuteczne.

2. Przepisów ust. 1 nie stosuje si´ w przypadku, gdy
z zachowania osoby posiadajàcej broƒ lub niebezpiecz-
ne narz´dzie wynika, ˝e wszelka zw∏oka grozi∏aby bez-
poÊrednim niebezpieczeƒstwem dla ˝ycia lub zdrowia
ludzkiego.

§ 4. Broni palnej nie u˝ywa si´ w stosunku do ko-
biet o widocznej cià˝y, osób, których wyglàd wskazuje
na wiek do 13 lat, starców oraz osób o widocznym ka-
lectwie.

§ 5. 1. Je˝eli wskutek u˝ycia broni palnej nastàpi∏o
zranienie osoby, funkcjonariusz jest obowiàzany, z za-
chowaniem bezpieczeƒstwa w∏asnego i innych osób
oraz bez zb´dnej zw∏oki, udzieliç jej pierwszej pomocy
przedmedycznej, a nast´pnie spowodowaç udzielenie
pomocy lekarskiej.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, oraz gdy
w wyniku u˝ycia broni palnej nastàpi∏a Êmierç osoby
lub szkoda w mieniu, funkcjonariusz jest obowiàzany
ponadto do:

1) zabezpieczenia Êladów na miejscu zdarzenia i nie-
dopuszczenia na to miejsce osób postronnych, gdy
okolicznoÊci zdarzenia oraz bezpieczeƒstwo osób
chronionych na to pozwalajà,

2) w miar´ mo˝liwoÊci, ustalenia Êwiadków zdarze-
nia.

3. Funkcjonariusz mo˝e odstàpiç od obowiàzku,
o którym mowa w ust. 1, w przypadku gdy:

1) udzielenie pomocy mo˝e zagroziç bezpieczeƒstwu
osób, obiektów lub urzàdzeƒ znajdujàcych si´ pod
ochronà Biura Ochrony Rzàdu lub

2) zostanie zapewnione udzielenie pomocy przez inne
w∏aÊciwe podmioty, które sà obowiàzane do udzie-
lenia pomocy zranionej osobie na podstawie od-
r´bnych przepisów.

§ 6. 1. O ka˝dym przypadku u˝ycia broni palnej lub
oddania strza∏u ostrzegawczego funkcjonariusz jest
obowiàzany niezw∏ocznie powiadomiç oficera opera-
cyjnego Biura Ochrony Rzàdu oraz swojego prze∏o˝o-
nego.

2. Oficer operacyjny Biura Ochrony Rzàdu, po uzy-
skaniu informacji o u˝yciu broni palnej, jest obowiàza-
ny niezw∏ocznie powiadomiç swojego prze∏o˝onego,
udzieliç funkcjonariuszowi niezb´dnej pomocy,
a w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 3 pkt 1, spo-
wodowaç udzielenie pomocy lekarskiej osobie poszko-
dowanej, a tak˝e powiadomiç najbli˝szà komend´ Po-
licji oraz — je˝eli w wyniku u˝ycia broni palnej nastàpi-
∏a Êmierç lub zranienie cz∏owieka — równie˝ w∏aÊciwe-
go miejscowo prokuratora.

§ 7. O ka˝dym przypadku u˝ycia broni palnej lub
podj´cia czynnoÊci, o których mowa w § 3, funkcjona-
riusz jest obowiàzany powiadomiç swojego prze∏o˝o-
nego pisemnym meldunkiem, który powinien zawieraç
w szczególnoÊci:

1) wskazanie stopnia, imienia i nazwiska funkcjonariu-
sza,

2) okreÊlenie czasu i miejsca u˝ycia broni palnej,

3) opis sytuacji poprzedzajàcej u˝ycie broni palnej,

4) opis przyczyn i skutków u˝ycia broni palnej, w tym
wynikajàcych z § 3 ust. 2,

5) wskazanie, czy udzielono pierwszej pomocy i za-
pewniono pomoc lekarskà,

6) dane osobowe ewentualnych Êwiadków zdarzenia,

7) opis czynnoÊci podj´tych po u˝yciu broni palnej.

§ 8. Do obowiàzków prze∏o˝onego, o którym mowa
w § 6, nale˝y:

1) zbadanie, czy u˝ycie broni palnej lub podj´cie czyn-
noÊci okreÊlonych w § 3 nastàpi∏o zgodnie z obo-
wiàzujàcymi przepisami,

2) niezw∏oczne zawiadomienie Szefa Biura Ochrony
Rzàdu o ka˝dym przypadku u˝ycia broni palnej.

§ 9. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller


