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CZY WIESZ, ŻE?
Czy wiesz, że wszystkie działania podejmowane przez policjanta podczas rutynowych czynności
są opisane w prawie? Część XII.
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 dalej dla Państwa analizowali tę kwestię.
Przypominamy: Środków przymusu bezpośredniego używa się lub wykorzystuje się je z zachowaniem szczególnej
ostrożności, uwzględniając ich właściwości, które mogą stanowić zagrożenie życia lub zdrowia uprawnionego lub innej
osoby.
Ważne: W przypadku gdy w wyniku użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego nastąpiło zranienie
osoby lub wystąpiły inne widoczne objawy zagrożenia życia lub zdrowia tej osoby, policjant udziela jej niezwłocznie
pierwszej pomocy, a w razie potrzeby zapewnia wezwanie kwaliﬁkowanej pierwszej pomocy lub podmiotów
świadczących medyczne czynności ratunkowe.
Uwaga: Policjant może odstąpić od udzielenia pierwszej pomocy, w przypadku gdy zachodzi jedna z następujących
okoliczności:
udzielenie tej pomocy może zagrozić życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu policjanta lub innej osoby
udzielenie tej pomocy spowodowałoby konieczność zaniechania przez policjanta czynności ochronnych wobec
osób, ważnych obiektów, urządzeń lub obszarów lub w ramach konwoju lub doprowadzenia
udzielenie pomocy osobie poszkodowanej zostało zapewnione przez inne osoby lub podmioty zobowiązane do jej
udzielenia
Ważne: W przypadku odstąpienia od udzielenia pierwszej pomocy lub gdy osoba poszkodowana sprzeciwia się
udzieleniu tej pomocy, policjant zapewnia wezwanie kwaliﬁkowanej pierwszej pomocy lub podmiotów świadczących
medyczne czynności ratunkowe.
Ważne: Policjant nie może odstąpić od zapewnienia udzielenia medycznych czynności ratunkowych kobiecie ciężarnej,
wobec której użyto środków przymusu bezpośredniego.
Link do Ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej ►
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