
Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja
2002 r. o Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego oraz
Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla rodzaje Êrodków przy-
musu bezpoÊredniego, przypadki i sposób ich u˝ycia,
a tak˝e sposób dokumentowania przypadków zastoso-
wania Êrodków przymusu bezpoÊredniego przez funk-
cjonariusza Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego,
zwanego dalej „funkcjonariuszem”.

§ 2. 1. Funkcjonariusz mo˝e stosowaç Êrodki przy-
musu bezpoÊredniego po bezskutecznym wezwaniu
osoby, wobec której Êrodki te mia∏yby byç u˝yte, do za-
chowania si´ zgodnego z prawem i uprzedzeniu o mo˝-
liwoÊci zastosowania tych Êrodków. 

2. Funkcjonariusz mo˝e odstàpiç od wzywania oso-
by do zachowania zgodnego z prawem oraz od uprze-
dzenia o zastosowaniu Êrodków przymusu bezpoÊred-
niego, je˝eli zw∏oka grozi∏aby niebezpieczeƒstwem dla
˝ycia lub zdrowia ludzkiego bàdê mienia.

§ 3. 1. Funkcjonariusz powinien stosowaç Êrodki
przymusu bezpoÊredniego w taki sposób, aby osià-
gni´cie podporzàdkowania si´ wydanym na podstawie
prawa poleceniom powodowa∏o mo˝liwie najmniejszà
dolegliwoÊç.

2. Odst´puje si´ od dalszego stosowania Êrodków
przymusu bezpoÊredniego, gdy osoba, wobec której
u˝yto tych Êrodków, podporzàdkowa∏a si´ wydanym
poleceniom. 

3. Je˝eli jest to konieczne do osiàgni´cia podpo-
rzàdkowania si´ wydanym poleceniom, mo˝na stoso-
waç jednoczeÊnie ró˝ne Êrodki przymusu bezpoÊred-
niego.

§ 4.  W razie wykonywania czynnoÊci s∏u˝bowych
przez dwóch lub wi´cej funkcjonariuszy, decyzj´ o u˝y-
ciu Êrodków przymusu bezpoÊredniego podejmuje kie-
rujàcy czynnoÊcià, z zastrze˝eniem § 10 ust. 3 i § 11
ust. 2.

§ 5. Wobec kobiet o widocznej cià˝y, osób, których
wyglàd wskazuje na wiek do 13 lat, starców oraz osób
o widocznym kalectwie stosuje si´ wy∏àcznie chwyty
obezw∏adniajàce.

§ 6. Funkcjonariusz ma prawo stosowaç nast´pujà-
ce Êrodki przymusu bezpoÊredniego:

1) si∏´ fizycznà w postaci chwytów obezw∏adniajà-
cych lub podobnych technik obrony lub ataku;

2) urzàdzenia techniczne, takie jak:

a) kajdanki,

b) prowadnice,

c) kaftany bezpieczeƒstwa, pasy i siatki obezw∏ad-
niajàce,

d) kolczatki drogowe i inne przeszkody umo˝liwia-
jàce zatrzymanie pojazdu;

3) chemiczne Êrodki obezw∏adniajàce, takie jak:

a) r´czne miotacze gazu,

b) r´czne granaty ∏zawiàce.

§ 7. 1. Si∏´ fizycznà stosuje si´ w celu obezw∏adnie-
nia osoby, odparcia czynnej napaÊci albo zmuszenia do
wykonania polecenia.

2. U˝ywajàc si∏y fizycznej, nie nale˝y zadawaç ude-
rzeƒ, chyba ̋ e funkcjonariusz dzia∏a w obronie koniecz-
nej albo w celu odparcia zamachu na ̋ ycie lub zdrowie
ludzkie bàdê mienie.

§ 8. 1. Kajdanki mo˝na stosowaç wobec osób ska-
zanych, tymczasowo aresztowanych lub zatrzymanych
w celu udaremnienia ucieczki albo zapobie˝enia czyn-
nej napaÊci lub czynnemu oporowi.

2. Kajdanki stosuje si´:

1) na polecenie sàdu lub prokuratora;

2) wobec osób podejrzanych lub oskar˝onych o po-
pe∏nienie przest´pstwa przeciwko ˝yciu lub zdro-
wiu albo skazanych za takie przest´pstwo.

3. Nie stosuje si´ kajdanek wobec osób, których
wyglàd wskazuje na wiek poni˝ej 17 lat, z wyjàtkiem
nieletnich, których wyglàd wskazuje na wiek powy˝ej
15 lat, podejrzanych o pope∏nienie przest´pstwa, o któ-
rym mowa w ust. 2 pkt 2.

4. Kajdanki zdejmuje si´ niezw∏ocznie po wprowa-
dzeniu osób, wobec których je zastosowano, do po-
mieszczeƒ s∏u˝bowych zabezpieczonych przed mo˝li-
woÊcià ucieczki, aresztów lub na sal´ rozpraw, chyba ̋ e
sàd zarzàdzi inaczej.

5. Kajdanki zak∏ada si´ na r´ce z przodu, a osobom,
co do których zachodzi podejrzenie, ̋ e mogà zachowy-
waç si´ agresywnie — na r´ce do ty∏u.

§ 9. Prowadnic´ mo˝na stosowaç wobec osób, któ-
rych wyglàd wskazuje na wiek poni˝ej 17 lat, w przy-
padkach, o których mowa w § 8 ust. 1. Przepisy § 8
ust. 2 i 4 stosuje si´ odpowiednio.
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 25 marca 2003 r.

w sprawie Êrodków przymusu bezpoÊredniego stosowanych przez funkcjonariuszy Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego



§ 10. 1. Kaftan bezpieczeƒstwa, pasy lub siatk´
obezw∏adniajàcà stosuje si´ wobec osób, które swoim
zachowaniem stwarzajà niebezpieczeƒstwo dla ˝ycia
lub zdrowia ludzkiego, a tak˝e mienia, je˝eli zastoso-
wanie innych Êrodków przymusu jest niemo˝liwe albo
okaza∏o si´ bezskuteczne.

2. Siatk´ obezw∏adniajàcà mo˝na stosowaç tak˝e:

1) w poÊcigu za osobà podejrzanà o pope∏nienie prze-
st´pstwa;

2) w celu udaremnienia ucieczki osoby skazanej, tym-
czasowo aresztowanej lub zatrzymanej.

3. Decyzj´ o zastosowaniu Êrodka przymusu bezpo-
Êredniego, o którym mowa w ust. 1, podejmuje kierow-
nik jednostki organizacyjnej Agencji Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego lub upowa˝niony przez niego funkcjo-
nariusz, a podczas ich nieobecnoÊci — w∏aÊciwy ze
wzgl´du na miejsce zdarzenia dy˝urny Agencji Bezpie-
czeƒstwa Wewn´trznego lub delegatury, zwani dalej
„dy˝urnym”.

§ 11. 1. Stosowanie kolczatek drogowych i innych
przeszkód umo˝liwiajàcych zatrzymanie pojazdu odby-
wa si´ z udzia∏em Policji i na zasadach obowiàzujàcych
Policj´ przy ich stosowaniu.

2. Decyzj´ o u˝yciu urzàdzeƒ technicznych, o któ-
rych mowa w ust. 1, podejmuje w∏aÊciwy dy˝urny, po
uprzednim uzgodnieniu z komendantem terytorialnie
w∏aÊciwej jednostki Policji.

§ 12. 1. Chemiczne Êrodki obezw∏adniajàce mo˝na
stosowaç w przypadkach:

1) odpierania czynnej napaÊci;

2) pokonywania czynnego lub biernego oporu;

3) poÊcigu za osobà podejrzanà o pope∏nienie prze-
st´pstwa;

4) udaremnienia ucieczki osoby skazanej, tymczaso-
wo aresztowanej lub zatrzymanej;

5) przeciwdzia∏ania niszczeniu mienia.

2. Przy stosowaniu chemicznych Êrodków obez-
w∏adniajàcych nale˝y zachowaç ostro˝noÊç, uwzgl´d-
niajàc ich w∏aÊciwoÊci mogàce stanowiç zagro˝enie
dla zdrowia ludzkiego.

§ 13. 1. Je˝eli wskutek zastosowania Êrodka przy-
musu bezpoÊredniego nastàpi∏o zranienie osoby, funk-
cjonariusz jest obowiàzany natychmiast udzieliç tej
osobie pierwszej pomocy przedmedycznej, a w razie
potrzeby zapewniç pomoc lekarskà.

2. Pomoc lekarskà zapewnia si´ zawsze kobiecie
ci´˝arnej, wobec której u˝yto Êrodka przymusu bezpo-
Êredniego.

3. Funkcjonariusz mo˝e odstàpiç od obowiàzku,
o którym mowa w ust. 1, w przypadku gdy zostanie za-
pewnione udzielenie pomocy przez inne w∏aÊciwe
podmioty, które sà obowiàzane do udzielania pomocy
zranionej osobie.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, oraz gdy
w wyniku zastosowania Êrodka przymusu nastàpi∏a
Êmierç osoby albo szkoda w mieniu, funkcjonariusz
jest obowiàzany do:

1) zabezpieczenia Êladów na miejscu zdarzenia i nie-
dopuszczenia na to miejsce osób postronnych;

2) w miar´ mo˝liwoÊci ustalenia Êwiadków zdarzenia;

3) powiadomienia o zdarzeniu w∏aÊciwego dy˝urne-
go, a tak˝e swojego prze∏o˝onego.

5. Je˝eli w wyniku zastosowania Êrodka przymusu
bezpoÊredniego nastàpi∏a Êmierç lub zranienie osoby,
dy˝urny jest obowiàzany niezw∏ocznie spowodowaç
zabezpieczenie Êladów i dowodów zwiàzanych z zasto-
sowaniem Êrodka przymusu bezpoÊredniego oraz za-
wiadomiç w∏aÊciwego miejscowo prokuratora.

§ 14. 1. Fakt zastosowania Êrodka przymusu bezpo-
Êredniego funkcjonariusz dokumentuje w notatce, któ-
rà przedstawia prze∏o˝onemu.

2. Notatka, o której mowa w ust. 1, powinna zawie-
raç w szczególnoÊci:

1) wskazanie stopnia, imienia i nazwiska funkcjona-
riusza;

2) okreÊlenie czasu i miejsca zastosowania Êrodka
przymusu bezpoÊredniego; 

3) dane osoby, wobec której zastosowano Êrodek
przymusu bezpoÊredniego;

4) powody i rodzaj zastosowanego Êrodka przymusu
bezpoÊredniego;

5) opis dzia∏aƒ funkcjonariusza poprzedzajàcych za-
stosowanie Êrodka przymusu bezpoÊredniego;

6) okreÊlenie skutków zastosowania Êrodków przy-
musu bezpoÊredniego;

7) wskazanie innych faktów, koniecznych — w ocenie
funkcjonariusza — do zobrazowania zdarzenia;

8) dane dotyczàce ewentualnych Êwiadków zdarze-
nia;

9) podpis funkcjonariusza.

3. Je˝eli w wyniku zastosowania Êrodka przymusu
bezpoÊredniego nastàpi∏a Êmierç cz∏owieka, prze∏o˝o-
ny, o którym mowa w ust. 1, niezw∏ocznie zawiadamia
o tym wy˝szego prze∏o˝onego.

§ 15. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.1)

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
——————
1) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1990 r. w sprawie
okreÊlenia wypadków, warunków i sposobów u˝ycia Êrod-
ków przymusu bezpoÊredniego przez funkcjonariuszy
Urz´du Ochrony Paƒstwa (Dz. U. Nr 56, poz. 328), zacho-
wanym w mocy na podstawie art. 232 ustawy z dnia
24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego
oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676).
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