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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 16 marca 2004 r.

w sprawie warunków i sposobu post´powania ˝o∏nierzy Wojskowych S∏u˝b Informacyjnych 
przy u˝yciu broni palnej

Na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 9 lipca
2003 r. o Wojskowych S∏u˝bach Informacyjnych
(Dz. U. Nr 139, poz. 1326 i Nr 179, poz. 1750 oraz
z 2004 r. Nr 19, poz. 177) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) dostosowane do sytuacji warunki i sposób post´-
powania przy u˝yciu broni palnej,

2) ograniczenia w zakresie u˝ycia broni palnej,

3) sposób dokumentowania przypadków u˝ycia bro-
ni palnej

— przez ˝o∏nierza Wojskowych S∏u˝b Informacyj-
nych, zwanego dalej „˝o∏nierzem WSI”.

§ 2. U˝ycie broni palnej przez ˝o∏nierza WSI w przy-
padkach, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia
9 lipca 2003 r. o Wojskowych S∏u˝bach Informacyj-
nych, zwanej dalej „ustawà”, polega na oddaniu strza-
∏u w kierunku osoby w celu jej obezw∏adnienia, po wy-
czerpaniu trybu post´powania okreÊlonego w § 6.

§ 3. ˚o∏nierz WSI mo˝e u˝yç wy∏àcznie broni pal-
nej, która zosta∏a mu s∏u˝bowo przydzielona.

§ 4. 1. Broni palnej nie u˝ywa si´ w przypadkach
okreÊlonych w art. 22 ust. 1 pkt 6, 7 i 9 ustawy w sto-

sunku do kobiet w widocznej cià˝y, osoby, której wy-
glàd wskazuje na wiek do 13 lat, starców oraz osób
o widocznym kalectwie.

2. W przypadku zatrzymania osoby, o którym mo-
wa w art. 20 ust. 2 ustawy, ˝o∏nierz WSI jest obowiàza-
ny uprzedziç osob´ zatrzymanà o mo˝liwoÊci u˝ycia
wobec niej broni palnej w razie podj´cia przez nià pró-
by ucieczki lub innego zachowania uprawniajàcego do
u˝ycia tej broni.

§ 5. U˝ycie broni palnej w strefie nadgranicznej nie
powinno powodowaç ostrzelania terytorium paƒstwa
sàsiedniego.

§ 6. 1. ˚o∏nierz WSI przed u˝yciem broni palnej jest
obowiàzany:

1) po uprzednim okrzyku „WOJSKOWE S¸U˚BY
INFORMACYJNE” wezwaç osob´ do zachowania
si´ zgodnego z prawem, a w szczególnoÊci do na-
tychmiastowego porzucenia broni lub niebez-
piecznego narz´dzia, zaniechania ucieczki, odstà-
pienia od bezprawnych dzia∏aƒ lub u˝ycia prze-
mocy;

2) w razie niepodporzàdkowania si´ wezwaniom
okreÊlonym w pkt 1, zagroziç u˝yciem broni pal-
nej, wzywajàc „STÓJ — BO STRZELAM”;
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3) oddaç strza∏ ostrzegawczy w bezpiecznym kierun-
ku, je˝eli wezwania okreÊlone w pkt 1 i 2 oka˝à si´
bezskuteczne.

2. Przepisów ust. 1 nie stosuje si´ w przypad-
kach, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1, 3, 5 i 8
ustawy, a tak˝e w innych przypadkach, gdy z zacho-
wania osoby posiadajàcej broƒ lub niebezpieczne na-
rz´dzie wynika, ˝e wszelka zw∏oka grozi∏aby bezpo-
Êrednim niebezpieczeƒstwem dla ˝ycia lub zdrowia
ludzkiego.

3. U˝ycie broni palnej w przypadkach, o których
mowa w ust. 2, musi byç poprzedzone okrzykiem
„WOJSKOWE S¸U˚BY INFORMACYJNE”.

§ 7. W przypadku wykonywania czynnoÊci s∏u˝bo-
wych przez dwóch lub wi´cej ˝o∏nierzy WSI, decyzj´
o u˝yciu broni palnej podejmuje ˝o∏nierz, któremu po-
lecono dowodzenie lub kierowanie danà czynnoÊcià.
W przypadku gdy nie ma on mo˝liwoÊci wydania roz-
kazu, decyzj´ o u˝yciu broni palnej podejmuje ˝o∏nierz
wykonujàcy danà czynnoÊç.

§ 8. Je˝eli skutkiem u˝ycia broni palnej jest zranie-
nie osoby, ˝o∏nierz WSI jest obowiàzany, z zachowa-
niem bezpieczeƒstwa w∏asnego i innych osób oraz bez
zb´dnej zw∏oki, udzieliç tej osobie pierwszej pomocy
przedmedycznej, a nast´pnie spowodowaç zapewnie-
nie pomocy lekarskiej.

§ 9. 1. Je˝eli nast´pstwem u˝ycia broni palnej jest
Êmierç lub zranienie osoby albo szkoda w mieniu
znacznej wartoÊci, ˝o∏nierz WSI niezw∏ocznie powia-
damia o zdarzeniu oficera dy˝urnego w∏aÊciwej jed-
nostki organizacyjnej WSI i ˚andarmerii Wojskowej,
a tak˝e, w miar´ mo˝liwoÊci:

1) zabezpiecza na miejscu zdarzenia Êlady i dowody
oraz nie dopuszcza osób postronnych;

2) podejmuje dzia∏ania zmierzajàce do ustalenia
Êwiadków zdarzenia;

3) podejmuje inne czynnoÊci niecierpiàce zw∏oki,
aby nie dopuÊciç do zatarcia Êladów i dowodów
zdarzenia.

2. Oficer dy˝urny jednostki organizacyjnej WSI nie-
zw∏ocznie powiadamia o zdarzeniu, o którym mowa
w ust. 1, szefa jednostki organizacyjnej WSI.

3. Szef jednostki organizacyjnej WSI niezw∏ocznie
zawiadamia o zdarzeniu, o którym mowa w ust. 1,
w∏aÊciwego miejscowo prokuratora wojskowego. 

§ 10. 1. ˚o∏nierz WSI, zachowujàc bezpieczeƒstwo
w∏asne i innych osób, informuje osob´, wobec której
u˝yto broni palnej, o prawie z∏o˝enia za˝alenia do
Wojskowego Sàdu Okr´gowego w Warszawie na spo-
sób u˝ycia tej broni.

2. O ka˝dym przypadku u˝ycia broni palnej lub
oddania strza∏u ostrzegawczego ˝o∏nierz WSI jest
obowiàzany niezw∏ocznie powiadomiç oficera dy˝ur-
nego w∏aÊciwej jednostki organizacyjnej WSI i ˚an-
darmerii Wojskowej, a ponadto z∏o˝yç pisemny mel-
dunek szefowi jednostki organizacyjnej WSI, w której
pe∏ni s∏u˝b´.

3. Oficer dy˝urny jednostki organizacyjnej WSI nie-
zw∏ocznie powiadamia o przypadku, o którym mowa
w ust. 2, szefa jednostki organizacyjnej WSI oraz doku-
mentuje ten przypadek w ksià˝ce meldunków s∏u˝by
dy˝urnej.

4. Meldunek, o którym mowa w ust. 2, zawiera
w szczególnoÊci:

1) stopieƒ wojskowy, imi´ i nazwisko ˝o∏nierza WSI,
który u˝y∏ broni palnej, oraz nazw´ jednostki orga-
nizacyjnej WSI, w której pe∏ni s∏u˝b´;

2) czas i miejsce u˝ycia broni palnej;

3) dane osoby, wobec której u˝yto broni palnej;

4) szczegó∏owe powody u˝ycia broni palnej;

5) typ i numer seryjny u˝ytej broni palnej;

6) opis post´powania poprzedzajàcego u˝ycie broni
palnej;

7) skutki u˝ycia broni palnej;

8) opis post´powania po u˝yciu broni palnej;

9) inne wa˝ne okolicznoÊci zdarzenia;

10) dane ustalonych Êwiadków zdarzenia;

11) wzmiank´ o pouczeniu, o którym mowa w ust. 1;

12) podpis ˝o∏nierza sporzàdzajàcego meldunek.

§ 11. Szef jednostki organizacyjnej WSI jest obo-
wiàzany podjàç dzia∏anie, o którym mowa w § 9 ust. 3,
a ponadto:

1) niezw∏ocznie powiadomiç prze∏o˝onego o ka˝dym
przypadku u˝ycia broni palnej przez podw∏adnego
˝o∏nierza WSI;

2) zbadaç, czy u˝ycie broni palnej przez podw∏adne-
go ˝o∏nierza WSI nastàpi∏o zgodnie z obowiàzujà-
cymi przepisami;

3) z∏o˝yç pisemny meldunek prze∏o˝onemu o wyni-
kach badaƒ, o których mowa w pkt 2.

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

Prezes Rady Ministrów: L. Miller


