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CZY WIESZ, ŻE ?
Czy wiesz, że wszystkie działania podejmowane przez policjanta podczas rutynowych czynności
są opisane w prawie? Część IV.
W ramach Projektu „Czy wiesz, że?”, często Państwo zadajcie pytania o zasadnicze kwestie i sytuacje występujące
podczas interwencji podejmowanych przez policjantów.
W dniu dzisiejszym przypomnimy Państwu kilka kolejnych ważnych reguł w kontakcie z policjantem, na przykładzie
środków przymusu bezpośredniego. W kolejnych edycjach, krok po kroku, będziemy dla Państwa analizowali tę kwestię.
Przypominamy: Środków przymusu bezpośredniego można użyć po uprzednim bezskutecznym wezwaniu osoby do
zachowania się zgodnego z prawem oraz po uprzedzeniu jej o zamiarze użycia tych środków. Zasady tej nie stosuje
się, w przypadku gdy występuje bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia lub wolności policjanta lub innej osoby lub
zwłoka groziłaby niebezpieczeństwem dla dobra chronionego prawem, a środków przymusu bezpośredniego używa się
prewencyjnie.
Uwaga: Środków przymusu bezpośredniego używa się lub wykorzystuje się je w sposób niezbędny do osiągnięcia celów
tego użycia lub wykorzystania, proporcjonalnie do stopnia zagrożenia, wybierając środek o możliwie jak najmniejszej
dolegliwości.
Jakich środki przymusu pozostają w dyspozycji policjanta?
Siła ﬁzyczna w postaci technik: transportowych, obrony, ataku, obezwładnienia;
Kajdanki: zakładane na ręce, zakładane na nogi, zespolone;
Kaftan bezpieczeństwa;
Pas obezwładniający;
Siatka obezwładniająca;
Kask zabezpieczający;
Pałka służbowa;
Wodne środki obezwładniające;
Pies służbowy;
Koń służbowy;
Pociski niepenetracyjne;
Chemiczne środki obezwładniające w postaci: ręcznych miotaczy substancji obezwładniających, plecakowych
miotaczy substancji obezwładniających, granatów łzawiących, innych urządzeń przeznaczonych do miotania
środków obezwładniających;
Przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej;
Cela zabezpieczająca;
Izba izolacyjna;

Pokój izolacyjny;
Kolczatka drogowa i inne środki służące do zatrzymywania oraz unieruchamiania pojazdów mechanicznych;
Pojazdy służbowe;
Środki przeznaczone do pokonywania zamknięć budowlanych i innych przeszkód, w tym materiały wybuchowe;
Środki pirotechniczne o właściwościach ogłuszających lub olśniewających.
Link do Ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej ►
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