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Odpowiadając na Pana pismo nr 11.519.1166.2015 dotyczące sposobu szkolenia poli
cjantów w zakresie posługiwania się bronią gładkolufową, a wynikające z analizy działań
funkcjonariuszy Policji z Wydziału do Walki z Przestępczością Samochodową Komendy
Stołecznej Policji podczas zatrzymania w dniu 6 sierpnia 2015 r. w Warszawie członków
grupy przestępczej zajmującej się kradzieżą samochodów, nawiązując do ww. reahzacji, na
wstępie należy wskazać, że:
-

w toku przeprowadzonych czynności wyjaśniających uznano, że zaistniały przesłanki do
użycia środka przymusu bezpośredniego w postaci pocisków niepenetracyjnych miota
nych z broni gładkolufowej określone w art. 23 pkt. 1 i 3 w zw. z art. 11 pkt 3 ustawy'.
Zaistniały również przesłanki do oddania strzału nabojem hukowo-błyskowym typu
„ONS - 2000", określone w art. 33 ust. 4 cyt. ustawy,

-

Prokurator Rejonowy dla Warszawy Pragi Północ w dniu 30 maja 2016 r. wydał posta
nowienie o umorzeniu śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień przez policjantów
woł)ec uznania, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego.

-

przeprowadzona szczegółowo analiza okoliczności ww. zdarzenia wskazuje, że zatrzy
manie Artura R., który ukrywał się przed organami ścigania w związku z niestawieniem
się do odbycia kary 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności m.in. za przestępstwa z art.
258 § Ikk^, obarczone było wysokim ryzykiem. Mężczyzna usiłując uniknąć zatrzymania
atakował funkcjonariuszy niebezpiecznym narzędziem, t j . kluczem francuskim o całko
witej długości 45 cm, czym stwarzał zagrożenie dla zdrowia i życia policjantów. Istotne
jest również to, że mężczyzna nie reagował na wielokrotne wezwania do odrzucenia
narzędzia, a także na czynności ostrzegawcze realizowane m.in. poprzez oddanie strzału
ze strzelby gladkolufowej nabojem nieinwazyjnym (hukowo-blyskowym), który był
załadowany jako pierwszy do posiadanej przez funkcjonariuszy Policji broni gładkolufowej.

-

poszkodowanemu mężczyźnie niezwłocznie po użyciu broni gladkolufowej udzielono
pierwszej pomocy; natychmiast wezwano na miejsce ratowników medycznych,

-

podczas przeprowadzonych działań zatrzymano łącznie cztery osoby oraz odzyskano dwa
pojazdy skradzione na terenie Warszawy. Wobec zatrzymanych podejrzanych sąd zasto
sował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech mie
sięcy. Członkowi grupy przestępczej - Arturowi R. przedstawiono ponadto zarzut naru
szenia nietykalności cielesnej interweniujących funkcjonariuszy.

Odnosząc się do kwestii szkolenia funkcjonariuszy w zakresie posługiwania się
bronią gładkolufową informuję, że jest to systematyczny proces, który odbywa się nie tylko
w ramach szkoleń/kursów realizowanych w jednostkach szkoleniowych Policji, ale również
w ramach doskonalenia zawodowego lokalnego policjantów. Wiedza oraz praktyczne umie
jętności posługiwania się strzelbą gładkolufową oraz amunicją stosowaną do ww. strzelb,
pozyskane przez policjantów w trakcie szkolenia zawodowego podstawowego są dodatkowo
rozwijane i systematyzowane w ramach realizacji określonych kursów specjalistycznych^
oraz zajęć lokalnego doskonalenia zawodowego. Szkolenia realizowane są cyklicznie.

art. 258 § I kk - udział w zorganizowanej grupie przestępczej
^ rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych
szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. Nr 126. poz. 877 z póżn. zm ).
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Organizację i zasady policyjnych szkoleń z broni palnej oraz strzelań (rzutów)
chemicznymi środkami obezwładniającymi policjantów reguluje Decyzja nr 713 Komendan
ta Głównego Policji z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szkolenia strzeleckiego

policjan

tów- Zasady prowadzenia strzelań z wykorzystaniem broni gładkolufowej zostały doprecy
zowane w Instrukcji w sprawie warunków policyjnych strzelań z broni palnej oraz strzelań
(rzutów) chemicznymi środkami

obezwładniającymi-

Samą kwestię amunicji do broni gładkolufowej uregulowano we wdrożonej w 2015
roku Instrukcji dotyczącej rodzajów amunicji kal. 12, jej działania w przypadku użycia lub
wykorzystania

oraz zasad przechowywania,

przeglądów

i eksploatacji.

Określono w niej

m.in. kwestie związane z wprowadzeniem nowego nazewnictwa i znakowania amunicji
kaliber 12 oraz zdefiniowano podstawowe dane taktyczno-techniczne ww. amunicji.
W instrukcji wskazano strefy niebezpiecznego rażenia poszczególnych rodzajów amunicji
oraz charakterystyki ich działanie, w tym ze względu na dystans strzelania i przewidywany
efekt zastosowania pocisku. Stanowi ona kompendium niezwykle przydatnych informacji dla
policjanta, użytkownika broni gładkolufowej.
Przywołany dokument został przekazany do wszystkich jednostek organizacyjnych
Policji, w tym również do jednostek szkoleniowych, celem zapoznania z jego treścią policjan
tów i stosowania wynikających z niego zasad.
Wobec zasygnalizowanego przez Pana możliwego braku wystarczającej wiedzy przez
policjantów co do skutków użycia broni gładkolufowej, choć związanego z analizą pojedyn
czego zdarzenia, gdzie prokurator nie dopatrzył się przekroczenia obowiązków przez poli
cjantów - kierując się dobrem służby i troską o bezpieczeństwo prawne funkcjonariuszy
Policji, postanowiłem przekazać polecenia w zakresie ponownego, uzupełniającego zapozna
nia policjantów i wszystkich osób związanych z prowadzeniem gospodarki uzbrojeniem
w Policji z treścią ww. Instrukcji
w przypadku użycia lub wykorzystania
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Jednocześnie, na podstawie dokonanej diagnozy, wyrażam przekonanie, że funkcjo
nujące w Policji rozwiązania

systemowe obejmujące proces

szkolenia w zakresie

posługiwania się bronią gładkolufową oraz doskonalenia nabytych już w tym zakresie umie
jętności, pozwalają na prawidłowe przygotowanie funkcjonariuszy do wykonywania stawianycti im zadań. Działania te realizowane są w sposób ciągły, podlegający okresowej weryfi
kacji, czego przykładem jest m.in. powołanie decyzją z dnia 25 września 2018 r. zespołu do
zmiany Programu doskonalenia zawodowego lokalnego dla policjantów

z zakresu

wania się strzelbą kal. 12 i użycia amunicji z pociskami niepenetracyjnymi

przez

zwarty Policji.
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