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KUBA JAŁOSZYŃSKI 1 
MICHAŁ STĘPIŃSKI 2 

ARTYKUŁ 23 USTAWY O DZIAŁANIACH 
ANTYTERRORYSTYCZNYCH — SPECJALNE UŻYCIE 
BRONI — W OCENIE EKSPERTÓW PODODDZIAŁÓW 

ANTYTERRORYSTYCZNYCH POLICJI

W czerwcu ubiegłego roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwali ustawę O działa-
niach antyterrorystycznych 3 — akt prawa oczekiwany przez zdecydowaną większość 
środowisk zajmujących się problematyką przeciwdziałania terroryzmowi oraz zwal-
czania zjawiska terroryzmu. Ustawa w trzech sferach wprowadziła zmiany mające 
pierwszorzędne znaczenia dla skuteczności działań w obszarze antyterroryzmu:
1. Po pierwsze wprowadziła podział na działania antyterrorystyczne, przez 

które należy „rozumieć działania organów administracji publicznej po-
legające na zapobieganiu zdarzeniom o charakterze terrorystycznym, 

1  Prof. dr hab. Kuba Jałoszyński — od ponad 30 lat zajmuje się problematyką 
związaną z walką z terroryzmem oraz przeciwdziałaniem zagrożeniom terrorystycz-
nym. Przez 23 lata służył w warszawskim pododdziale antyterrorystycznym, w tym 
przez 9 lat jako jego dowódca. Twórca koncepcji utworzenia centralnego pododdziału 
kontrterrorystycznego Policji. Pełnomocnik komendanta głównego Policji do jego utwo-
rzenia (2002 r.). Doradca ministra spraw wewnętrznych i administracji ds. terrory-
zmu, sekretarz Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych, kierownik 
Stałej Grupy Eksperckiej przy tym zespole (2006/2007 r.). Ekspert Sejmowej Komisji 
ds. Służb Specjalnych Sejmu VIII kadencji. Nauczyciel akademicki (profesor zwyczaj-
ny) w Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Autor licznych opracowań w obszarze działań 
kontrterrorystycznych, m.in. jedynych — polskojęzycznych — podręczników z zakresu 
taktyki antyterrorystycznej, a także izraelskiego systemu wyszkolenia strzeleckiego.

   Kontakt z autorem za pośrednictwem redakcji.
2  Dr Michał Stępiński — adiunkt Zakładu Zarządzania Kryzysowego Instytu-

tu Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrz-
nego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, w latach 1990–2016 funkcjonariusz 
Policji, pełnił służbę w jednostkach antyterrorystycznych Policji między innymi 
jako dowódca samodzielnego pododdziału antyterrorystycznego Policji oraz dy-
rektor Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji. W obsza-
rze jego zainteresowań naukowych pozostają dowódcze procesy decyzyjne reali-
zowane w sytuacjach kryzysowych. 

    Kontakt z autorem za pośrednictwem redakcji.
3  Ustawa z 10 czerwca 2016 r. — O działaniach antyterrorystycznych 

(DzU  z 24 czerwca 2016 r., poz. 904).
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przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplano-
wanych przedsięwzięć, reagowaniu w przypadku wystąpienia takich 
zdarzeń oraz usuwaniu ich skutków, w tym odtwarzaniu zasobów prze-
znaczonych do reagowania na nie” 4, oraz kontrterrorystyczne, które 
są działaniami „wobec sprawców, osób przygotowujących lub poma-
gających w dokonaniu przestępstwa o charakterze terrorystycznym, 
o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Ko-
deks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.), prowadzone w celu wyelimi-
nowania bezpośredniego zagrożenia życia,  zdrowia lub wolności osób 
lub mienia przy wykorzystaniu specjalistycznych sił i środków oraz 
specjalistycznej taktyki działania” 5. 

2. Po drugie wprowadziła podział kompetencyjny. Za działania antyterro-
rystyczne, zgodnie z jej dyspozycją odpowiada Agencja Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego: art. 3. „1. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrzne-
go, zwany dalej «Szefem ABW», odpowiada za zapobieganie zdarzeniom 
o charakterze terrorystycznym” 6. Minister Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji: odpowiada za przygotowanie do przejmowania kontroli 
nad zdarzeniami o charakterze terrorystycznym w drodze zaplano-
wanych przedsięwzięć, reagowanie w przypadku wystąpienia takich 
zdarzeń oraz odtwarzanie zasobów przeznaczonych do reagowania 
na te zdarzenia” 7. Dyspozycja art. 27. ustawy O działaniach antyter-
rorystycznych, wprowadzając zmiany w ustawie o Policji 8, identyfikuje 
tę formację jako odpowiedzialną w Rzeczypospolitej Polskiej za prowa-
dzenie działań kontrterrorystycznych: „W ustawie z dnia 6 kwietnia 
1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 355, z późn. zm.) wprowadza 
się następujące zmiany: 1) w art. 1 w ust. 2 po pkt 3 dodaje się pkt 
3a w brzmieniu: „3a) prowadzenie działań kontrterrorystycznych w ro-
zumieniu ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrory-
stycznych (Dz. U. poz. 904)” 9. 

3. Po trzecie wprowadza pojęcie „specjalnego użycia broni”, jako odpowiedź 
na zgłaszaną od lat konieczność uregulowania tzw. strzału ratunkowe-
go i strzału na rozkaz. W jej art. 23.1. określono: „W ramach działań 
kontrterrorystycznych, jeżeli jest to niezbędne do przeciwdziałania bez-
pośredniemu, bezprawnemu, gwałtownemu zamachowi na życie lub 
zdrowie człowieka lub do uwolnienia zakładnika, a użycie broni palnej 
w sposób wyrządzający możliwie najmniejszą szkodę jest niewystarcza-
jące i przeciwdziałanie takiemu zamachowi lub uwolnienie zakładnika 
w inny sposób nie jest możliwe, dopuszcza się, z uwzględnieniem wszel-
kich okoliczności zdarzenia o charakterze terrorystycznym oraz możli-
wości działań kontrterrorystycznych, użycie broni palnej przeciwko oso-
bie dokonującej zamachu albo biorącej lub przetrzymującej zakładnika, 
4  Tamże. 
5  Tamże.
6  Tamże.
7  Tamże.
8  Ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (DzU z 2015 r., poz. 355 z późn. zm.).
9  Ustawa z 10 czerwca 2016 r. — O działaniach antyterrorystycznych…, wyd. cyt.
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którego skutkiem może być śmierć lub bezpośrednie zagrożenie życia 
lub zdrowia tej osoby, zwane dalej «specjalnym użyciem broni». 

2. Specjalne użycie broni odbywa się na zasadach określonych w ustawie 
z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni pal-
nej (Dz. U. poz. 628 i 1165 oraz z 2014 r. poz. 24 i 1199), z zastrzeżeniem 
odrębności przewidzianych w niniejszym artykule oraz w art. 22 ust. 7” 10.
Przepis dotyczący „specjalnego użycia broni”, aczkolwiek oczekiwany, 

generuje wiele wątpliwości i problemów interpretacyjnych. Znajdują one 
swoje zmaterializowanie w publikacjach, jakie ukazują się na ten temat 11. 

W marcu 2017 r. za zgodą komendanta głównego Policji zostały prze-
prowadzone w pododdziałach antyterrorystycznych Policji wywiady eks-
perckie, dotyczące regulacji prawnych „specjalnego użycia broni”.

Do dowódców pododdziałów (dyrektora Biura Operacji Antyterrorystycz-
nych KGP, dowódców samodzielnych pododdziałów antyterrorystycznych 
Policji, kierowników sekcji antyterrorystycznych) zostało skierowane na-
stępujące pismo: „Zwracam się z prośbą o udział w badaniach metodą 
sondażu diagnostycznego, techniką wywiadu eksperckiego, i udzielenie 
odpowiedzi na poniżej zawarte pytania, dotyczące formalno-prawnego ure-
gulowania tzw. specjalnego użycia broni, zawartego w Ustawie z 10 czerw-
ca 2016 r., O działaniach antyterrorystycznych — DzU z 24 czerwca 
2016 r., poz. 904.

Pytania nie są adresowane do konkretnej osoby. Wyznaczenie eksper-
tów pozostawiam Panom, nie oczekując ich personalizowania, a opracowa-
ne odpowiedzi będą traktowane jako zbiorowy wysiłek wyznaczonych przez 
Panów do udziału w badaniu policjantów”.

Pytania wywiadu eksperckiego dotyczyły następujących kwestii:
1. Czy wprowadzenie rozwiązania formalno-prawnego: specjalnego uży-

cia broni, zawartego w ustawie z 10 czerwca 2016 r.: o działaniach an-
tyterrorystycznych — DzU z 24 czerwca 2016 r., poz. 904 — jest roz-
wiązaniem zgodnym z oczekiwaniami?

2. Czy wprowadzany przepis rozwiązuje kwestię oddania tzw. strzału ra-
tunkowego?

3. Czy wprowadzany przepis rozwiązuje kwestię oddania tzw. strzału 
na rozkaz?

4. Jakie kwestie, w związku ze specjalnym użyciem broni, budzą obawy 
lub wątpliwości?

5. Czy procedura podejmowania decyzji o dopuszczalności specjalnego uży-
cia broni jest zrozumiała i adekwatna do potrzeb? Jeśli nie, to dlaczego?

6. Czy katalog podmiotów uprawnionych do specjalnego użycia broni jest 
określony właściwie (Policja, SG, ABW, ŻW, SZ RP), jeżeli nie, to o jakie 
podmioty powinien być rozszerzony?

10  Tamże.
11  Zob. W. Zubrzycki, K. Jałoszyński, A. Babiński (red.), Polska ustawa anty-

terrorystyczna — odpowiedź na zagrożenia współczesnym terroryzmem, Szczyt-
no 2017.
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7. Czy przepis o specjalnym użyciu broni należy znowelizować, jeżeli tak, 
to jakie rozwiązania formalno-prawne należałoby wprowadzić, aby 
przepis ten odpowiadał oczekiwaniom rozwiązanym? 
Uzyskany materiał empiryczny okazał się bardzo wartościowy. Po oce-

nie całości uzyskanych odpowiedzi na zadane pytania, analizie poddano 
poniższy materiał 12:

Odpowiedzi ekspertów na pytania z ankiety 13

Ekspert 1

1. Przedmiotowa ustawa jest novum w polskim prawodawstwie. Wprowa-
dza i reguluje rozwiązania prawne, które dotąd były fragmentaryczne 
i niespójne. Z pewnością uregulowanie formalno-prawne specjalnego 
użycia broni zgodna jest z oczekiwaniami. Jednakże z uwagi na to, 
że zapis ten jeszcze nie został zweryfikowany poprzez realne działa-
nie, nie można z cała stanowczością stwierdzić, czy jest wystarczający 
w przypadku prowadzenia działań bojowych. Jednoznacznie wska-
zuje zakres kompetencji rzeczowej i miejscowej. Ustawa jest zgodna 
z oczekiwaniami do prowadzenia działań antyterrorystycznych, w tym 
kontrterrorystycznych i w chwili obecnej umożliwia realizację zadań. 

2. Na chwilę obecną można dostrzec jedynie, że nie jest do końca uregu-
lowana kwestia terminologii „strzału na rozkaz” oraz „strzału ratunko-
wego”. Jednakże, wydając rozkaz specjalnego użycia broni, w którym 
zostanie określony cel i sposób jego użycia, można przyjąć, że sposób 
realizacji zadania będzie wyczerpywał pojęcia „strzału na rozkaz” 
i „strzału ratunkowego” przyjętego w pragmatyce działań pododdzia-
łów antyterrorystycznych Policji. Jednakże brak jest ustawowych de-
finicji pojęć „strzału ratunkowego” lub „strzału na rozkaz”. Ponadto 
ustawa w tym zakresie powinna określać odpowiedzialność prawną 
funkcjonariusza lub organu, który wydał decyzję o specjalnym użyciu 
broni, rozkaz specjalnego użycia broni lub oddał strzał w przypadku 
niezgodnym z ustawą.

3. Ustawa jest dostosowana do prowadzonych działań, w trakcie których 
został wyznaczony „kierujący działaniami”, gdzie jest zapewniony od-

12  Na podstawie: K. Jałoszyński, M. Stępiński, Sprawozdanie z badań metodą 
sondażu diagnostycznego, techniką wywiadu eksperckiego, w pododdziałach 
antyterrorystycznych Policji, na temat: formalno-prawnego uregulowania tzw. 
specjalnego użycia broni, zawartego w Ustawie z dnia 10.06.2016 r. o działaniach 
antyterrorystycznych (Dz.U. z 24 czerwca 2016 r., poz. 904), Szczytno, materiał 
niepublikowany, przekazany komendantowi-rektorowi WSPol 4 kwietnia 2017 r. 
W niniejszym opracowaniu nie wskazano konkretnych pododdziałów, z których 
pochodzi uzyskany materiał empiryczny.

13 Numery odpowiedzi są zgodne z numeracją pytań wywiadu eksperckiego 
przytoczonego na s. 7–8.
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powiedni poziom decyzyjny. Jednakże w przypadku działań, podczas 
których nie został wyznaczony kierujący działaniami antyterrorystycz-
nymi, a mówimy o zdarzeniu o charakterze terrorystycznym, nie jest 
możliwe zastosowanie specjalnego użycia broni. Może mieć to miej-
sce w przypadku podejmowania działań alarmowych lub w przypadku 
szturmu natychmiastowego wymuszonego potrzebą ratowania życia 
i zdrowi ludzkiego w celu minimalizacji liczby ofiar. Wydanie decyzji 
oraz rozkazu o specjalnym użyciu broni obarczone jest reżimem czaso-
wym. Utrudniona jest decyzyjność, a tym samym zastosowanie przepi-
sów o specjalnym użyciu broni.

4. Procedura podejmowania decyzji jest zrozumiała, lecz nasuwa obawy 
odnośnie klasyfikacji zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Powo-
duje to, że dopiero po zebraniu informacji o zdarzeniu i analizie tych 
informacji możemy mówić o zdarzeniu o charakterze terrorystycznym, 
co spowoduje wyznaczenie „kierującego działaniami” zgodnie z ustawą.

5. Katalog podmiotów uprawnionych do specjalnego użycia broni jest 
określony właściwie i w sposób przejrzysty. 

6. Ustawa traktuje działania kontrterrorystyczne w bardzo ogólnym 
zakresie. Brak jest uregulowania trybu wnioskowego do „kierujące-
go działaniami” na zastosowanie specjalnego użycia broni. To dowo-
dzący grupą kontrterrorystyczną stawia zadania i określa sposób ich 
realizacji. Posiada wiedzę i doświadczenie w dowodzeniu i realizacji 
działań bojowych, mogąc przewidzieć, że ich realizacja bez zastoso-
wania specjalnego użycia broni jest niemożliwa lub zwiększa ryzyko 
dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników prowadzonych działań 
kontrterrorystycznych. Brak trybu wnioskowego może skutkować nie-
dopuszczeniem przez dowodzącego specjalnego użycia broni, co może 
uniemożliwić realizację zadania. Wprowadzenie możliwości specjalne-
go użycia broni ma w założeniu zwiększyć skuteczność działań Policji 
w sytuacji wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym, jed-
nocześnie zapewniając bezpieczeństwo prawne funkcjonariuszy odda-
jących tego rodzaju strzał. Należy podkreślić, że jedynie w przypadku 
gdy zostaną realnie podjęte działania ze specjalnym użyciem broni, 
będzie można odpowiedzieć, czy tak jest i czy przepisy dostosowane 
są do obecnych potrzeb. 

Ekspert 2

1. Nie jest rozwiązaniem zgodnym z oczekiwaniami, gdyż odnosi się je-
dynie do sytuacji, w której mamy do czynienia z przestępstwem o cha-
rakterze terrorystycznym w rozumieniu art. 115 § 20 k.k. W związku 
z powyższym zanim będziemy mogli zastosować procedurę specjalnego 
użycia broni zgodnie z ustawą o działaniach antyterrorystycznych bę-
dziemy musieli znać cel działania sprawcy, żeby można było stwierdzić, 
z jakim rodzajem zdarzenia mamy do czynienia. Kwalifikacją prawną 
czynu będzie zajmował się prokurator już po zdarzeniu, po analizie 
wszystkich jego okoliczności i jeżeli stwierdzi np., że zdarzenie było 
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„zwykłym” przestępstwem i nie miało „charakteru terrorystyczne-
go”, to w tej sytuacji będziemy narażeni na odpowiedzialność karną 
za przekroczenie uprawnień, jeśli zastosujemy procedurę specjalnego 
użycia broni, o której mowa w ustawie. Ponadto, co jest ogromnym 
mankamentem tego zapisu ustawy (konieczność wypełnienia znamion 
przestępstwa o charakterze terrorystycznym), procedura ta nie będzie 
miała zastosowania w przypadku innych zdarzeń, które będą miały 
podobny przebieg i charakter, lecz nie będą przestępstwem o charakte-
rze terrorystycznym w rozumieniu art. 115 § 20 k.k. 

2. Rozwiązuje, ale tylko w przypadku wyczerpania pełnej procedury 
wskazanej w ustawie o działaniach antyterrorystycznych.

3. Rozwiązuje, ale tylko w przypadku zaistnienia przestępstwa o charak-
terze terrorystycznym.

4. Przede wszystkim konieczność odpowiedniej kwalifikacji prawnej 
zdarzenia od samego początku jego zaistnienia. Powstaje pytanie, 
kto podejmie się oceny, z jakim zdarzeniem mamy do czynienia (jeśli 
z okoliczności i przebiegu zdarzenia nie będzie można jednoznacznie 
stwierdzić, czy jest to „zamach terrorystyczny, czy nie) — dowodzą-
cy działaniami kontrterrorystycznymi, dowódca operacji policyjnej? 
Ponadto przy obecnym stanie prawnym, nawet gdy zaistnieje prze-
stępstwo o charakterze terrorystycznym, interweniujący policjant nie 
ma możliwości skorzystać z instytucji specjalnego użycia broni, jeżeli 
nie wchodzi w skład grupy wykonującej działania kontrterrorystycz-
ne. Powoduje to ryzyko zaistnienia sytuacji, że przybywający na miej-
sce w pierwszej kolejności policjanci, np. ogniw patrolowo-interwen-
cyjnych, pozbawieni są możliwości szybkiego zadziałania, a co za tym 
idzie zapobieżenia eskalacji sytuacji kryzysowej.

5. W naszej ocenie — funkcjonariusze obecnego Biura Ochrony Rządu.
6. Przepis bez wątpienia należy znowelizować, nie ograniczając instytu-

cji „specjalnego użycia broni” do zdarzeń wypełniających znamiona 
przestępstwa o charakterze terrorystycznym w rozumieniu art. 115 § 
20 k.k. Bazując na doświadczeniu związanym z realizacją zadań, w przy-
padku wystąpienia sytuacji kryzysowych, zasadne jest stworzyć ade-
kwatnej procedury dotyczącej specjalnego użycia broni w odniesieniu 
do zdarzeń niebędących przestępstwami o charakterze terrorystycznym 
i umiejscowić ją w ustawie o środkach przymusu bezpośredniego i broni 
palnej. Jeżeli jednak tylko w tego rodzaju zdarzeniach możliwe byłoby 
zastosowanie tej procedury, to zasadne byłoby w naszej ocenie wprowa-
dzić jasną i zrozumiałą definicję przestępstwa o charakterze terrorystycz-
nym, która nie powoduje konieczności zastanawiania się nad zamiarem 
sprawcy, a odnosi się np. do modus operandi (nie rozważamy w tej sytu-
acji, jaki jest cel jego postępowania, ale w jaki sposób działa i tylko to po-
winno stanowić podstawę do zastosowania procedury specjalnego użycia 
broni). My jako policjanci jednostek i komórek antyterrorystycznych Po-
licji potrzebujemy skutecznego narzędzia w postaci odpowiednio skon-
struowanego przepisu do tego, żeby podjąć skuteczne działania w sytua-
cji kryzysowej, kiedy istnieje bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia 
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osób, bez konieczności zastanawiania się, czy np. mamy do czynienia 
z przestępstwem o charakterze terrorystycznym czy też nie.

Ekspert 3

1. Nie jest to rozwiązanie, jakiego można by oczekiwać. Mówiąc wprost, 
wprowadzony przepis bardzo zawęził kwestie strzału ratunkowego, 
tzn. nie każdy funkcjonariusz może zastosować specjalne użycie broni. 
Przepis skonstruowany w obecny sposób może być zastosowany jedy-
nie w sytuacji wystąpienia aktu terroryzmu i w trwających działaniach 
kontrterrorystycznych.

2. Nie do końca. Przydałaby się definicja strzału ratunkowego. Strzał taki 
powinien zawierać się w definicji specjalnego użycia broni i moim zda-
niem powinien odnosić się do strzelca wyborowego wspierającego dzia-
łania kontrterrorystyczne. Ponadto strzał ratunkowy zgodnie z ustawą 
(o działaniach antyterrorystycznych) może oddać jedynie funkcjona-
riusz wchodzący w skład grupy wykonującej działania kontrterrory-
styczne.

3. Moim zdaniem strzał na rozkaz nie powinien mieć racji bytu. Każdy 
używający broni palnej powinien postępować zgodnie z zasadami, wa-
runkami i przypadkami użycia broni palnej. Chodzi tu o życie i zdro-
wie człowieka (w konsekwencji), a nie o wykonanie czy też nie rozkazu.

4. Jest ich kilka. Moim zdaniem najbardziej wątpliwe to: miejsce — nie 
jest jasno określona przestrzeń, w której zdarzenie wystąpiło; zdarze-
nie — musi mieć znamiona o charakterze terrorystycznym m.in. trud-
no jest szybko czy też precyzyjnie określić i zdefiniować przestępstwo 
(określić jego znamiona); sprawcy — ustawa definiuje, że specjalne 
użycie broni (SUB) można zastosować tylko w stosunku do kilku osób/
sprawców; działania kontrterrorystyczne — muszą to być działania 
w ramach specjalnej operacji/akcji; interweniujący — tylko funkcjona-
riusze grupy kontrterrorystycznej, ale przeważnie na miejscu zdarze-
nia pierwsi są funkcjonariusze którzy nie są antyterrorystami.

5. Nie do końca. W momencie, kiedy giną ludzie nie ma czasu na oce-
nianie, czy jest to sytuacja o charakterze terrorystycznym, czy też nie. 
Trudno jest w obliczu płynącego czasu precyzyjnie określić znamiona 
popełnianego przestępstwa, tym bardziej, że charakter ostatnio wystę-
pującego terroryzmu ma dość niejasny wymiar.

6. Moim zdaniem nie trzeba go rozszerzać.
7. Tak. Wiele wątpliwości budzi: sprawca, miejsce i zdarzenie kwalifiku-

jące SUB, ponieważ np. przeciwko sprawcy czynu: kryminalnego, cho-
remu psychicznie — zabijającego zakładników nie będzie można zasto-
sować SUB — ponieważ występują tu wątpliwości, czy działanie to jest 
skutkiem przestępstwa o charakterze terrorystycznym. W momencie, 
gdy giną ludzie, bez względu na to, jaki jest cel sprawcy, powinny być 
dostępne wszystkie środki, by przerwać dramat ludzi.
Niestety ustawa nie dopuszcza w chwili obecnej do zastosowania SUB 
przez „zwykłego policjanta” w celu eliminacji terrorysty, nawet gdy 
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ma najdogodniejszą sytuację SUB i jest na miejscu zdarzenia przed 
kontrterrorystami. Olbrzymim udogodnieniem moim zdaniem mógłby 
być zapis w ustawie, ale w ustawie o środkach przymusu bezpośredniego 
i broni palnej stanowiący w artykule o czynnościach przed użyciem 
broni zwalniający z obowiązku okrzyku ostrzegającego przed użyciem 
broni funkcjonariusza, który z racji miejsca — odległości (strzelec 
wyborowy) nie jest w stanie tego zrobić.

Ekspert 4

1. Zważając na przepisy, które obowiązywały do czasu wprowadzenia 
w życie przedmiotowej ustawy, mogę z całą pewnością stwierdzić, iż za-
pisy zawarte w ustawie z 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterro-
rystycznych w znacznym stopniu ułatwiły oraz usprawniły działania 
prowadzone w celu zapobiegania oraz przeciwdziałania zagrożeniom 
związanych z szeroko rozumianym pojęciem, jakim jest terroryzm, 
jak również eliminowania tego zjawiska. Poprzez wprowadzenie prze-
pisu, jakim jest specjalne użycie broni, które miedzy innymi zwalnia 
z obowiązku stosowania się do przepisów art. 7 ust. 1 i art. 48 ustawy 
z 23 maja 2003 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni pal-
nej, zaistniała możliwość efektywnego działania oraz stworzony został 
szerszy wachlarz możliwości walki ze stale zmieniającym się i przybie-
rającym nowe formy terroryzmem. Jednocześnie zaznaczam, iż przed-
miotowe przepisy zawierają wiele niedomówień oraz pomijają istotne 
kwestię dotyczące specjalnego użycia broni na co zwrócę uwagę przy 
okazji kolejnych pytań. 

2. W mojej ocenie wprowadzony przepis podejmujący kwestię tzw. strzału 
ratunkowego nie jest precyzyjny. Przyjmijmy sytuację, w której strzelec 
wyborowy po otrzymanym rozkazie o specjalnym użyciu broni znajdu-
je się w sytuacji, w jakiej oddanie strzału w kierunku terrorysty jest 
jedynym sposobem wyeliminowania zagrożenia przez niego stwarza-
nego. Przepisy, które zwalniają z obowiązku stosowania się do prze-
pisów art. 7 ust. 1 i art. 48 ustawy z 23 maja 2003 r. o środkach 
przymusu bezpośredniego i broni palnej w dużym stopniu rozwiązują 
problemy i dają jasny obraz postępowania przed oddaniem i w chwili 
oddania strzału. Jednakże zastanówmy się, co w przypadku gdy za-
grożenie ze strony terrorysty wymaga oddania strzału przez strzelca 
wyborowego w celu jego eliminacji. Sytuacją taką może być np. trzy-
many w ręku przez terrorystę detonator, którego wciśnięcie spowoduję 
śmierć wielu osób. Przepis zezwala strzelcowi na oddanie strzału, nie 
zważając na obrażenia, jakich może doznać terrorysta, czyli może on, 
oddając strzał, wyrządzić obrażenia możliwie duże, które są wymagane 
do wyeliminowania zagrożenia, ale mimo, iż zezwala także na elimi-
nację osoby, to nie określa, w jaki sposób będzie interpretowana okre-
ślona sytuacja. Przyjmijmy że wyeliminowanie osoby jest niezbędne, 
gdyż w przypadku zadania osobie innych obrażeń niż takich, które 
spowodują pewne i natychmiastowe jej wyeliminowanie, staną się one 
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z dużym prawdopodobieństwem nieskuteczne i doprowadzą do śmierci 
niewinnych ludzi. Zezwolenie na użycie broni, które dopuszcza wyrzą-
dzenie szkody osobie, nie zważając na obrażenia, których może doznać 
a celowa i świadoma eliminacja osoby, wobec której obrażenia nie będą 
już istotne, to w mojej ocenie dwie odrębne kwestie, gdyż w różnych sy-
tuacjach potrzeba eliminacji dla jednych może być niezbędna, a w opi-
nii innych może być niedopuszczalna. Jeśli jednak w myśl ustawodaw-
cy ta kwestia zawarta już jest w przedmiotowych przepisach, uważam, 
iż tak szczególna sytuacja powinna być w nich zdefiniowana w sposób 
dający jasny obraz funkcjonariuszowi, co można by było uzyskać przez 
użycie stwierdzenia, iż w obliczu zagrożenia strzelec, mając uzasadnio-
ne podstawy do obaw o życie i zdrowie innych osób, może wykorzystać 
przedmiotowy przepis, nie bacząc na interpretację innych osób.

3. W mojej ocenie wprowadzony przepis tzw. strzału na rozkaz (pomi-
jając kwestię wyszczególnioną w odpowiedzi na pytanie nr 2) w spo-
sób jasny i dostateczny określa sposób, warunki i tryb postępowania 
w kwestii oddania tzw. strzału na rozkaz. Przepisy te jednocześnie wy-
kluczają zbędne obawy oraz możliwość ewentualnej nadinterpretacji 
przepisów. 

4. Jedna z obaw dotyczących kwestii specjalnego użycia broni w przed-
miocie eliminacji zaistniałego zagrożenia opisałem już w odpowiedzi 
na pytanie nr 2. Inna z wątpliwości dotyczy postępowania po wyko-
naniu zadania. Mianowicie moje obawy dotyczą trybu postępowania 
po zrealizowanych przeze mnie czynnościach, jak również ewentualne-
go postępowania prowadzonego przez prokuraturę czy sąd. Podstawą 
tych obaw jest właśnie brak jednoznaczności w niektórych kwestiach, 
co w efekcie daje możliwość do różnej interpretacji tych przepisów 
przez organy, takie jak sąd czy prokuratura. 

5. W mojej ocenie procedura decyzji o dopuszczalności specjalnego uży-
cia broni w sposób jasny i zrozumiały określa jego warunki oraz spo-
sób postępowania. 

6. Zwracając się w stronę potrzeb w tym zakresie musimy jednak pamię-
tać, iż współczesny terroryzm ma zasięg globalny, a co za tym idzie 
może i z pewnością będzie przyjmował rożne formy niejako w odpo-
wiedzi na procesy kształtowane przez koalicje wielu państw na rzecz 
jego likwidacji. Polska jest członkiem tej koalicji w związku z tym w co-
raz większym stopniu narażona jest na potencjalny atak. Sytuacja 
rozważanego przez nas m.in. strzału ratunkowego została już dawno 
wprowadzona przez ustawodawstwa wielu państw demokratycznych. 
Rozwiązania takie są akceptowalne w świetle przepisów prawa mię-
dzynarodowego, które regulują kwestię ochrony praw człowieka. Do-
puszczalność pozbawienia życia w obronie jakiejkolwiek osoby przed 
bezprawną przemocą przewiduje art. 2 ust. 3 Europejskiej konwen-
cji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, ma ona miej-
sce również w przyjętych w ramach ONZ podstawowych zasadach 
użycia siły i broni palnej przez funkcjonariuszy bezpieczeństwa i po-
rządku publicznego, co akceptuje rezolucja Zgromadzenia Ogólnego 
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A/RES/45/121 z 1990 r. Mając powyższe na uwadze, chciałbym, aby 
przepisy zawarte w ustawie zostały jak najszybciej doprecyzowane, 
a cała ustawa dawała pełny i jasny obraz postępowania w sytuacji za-
grożenia o charakterze terrorystycznym. Wykluczy to bowiem jakikol-
wiek stopień niepewności działających na jej podstawie funkcjonariu-
szy ,co tym samym uczyni ją pełnowartościową. Musimy pamiętać, 
iż nawet najbardziej celnie skonstruowane przepisy prawa mogą w nie-
dalekiej przyszłości stać się bezwartościowe. Powinno się zatem dą-
żyć do jak najszybszego wprowadzanie nowych rozwiązań usprawnia-
jących pracę służb, prowadząc jednocześnie prace nad innymi coraz 
to nowszymi rozwiązaniami, które sprawią, iż zmieniający się terro-
ryzm nie tylko będzie można zwalczać w sposób skuteczny, ale przede 
wszystkim będzie można skutecznie mu zapobiegać. 

Ekspert 5

1. Wprowadzenie rozwiązań formalno-prawnych dotyczących specjalnego 
użycia broni według mnie jest zgodne z oczekiwaniami, mając na uwa-
dze sytuację obecnie panującą w Europie i na świecie, gdzie zagroże-
nie atakami terrorystycznymi jest realne. Rozwiązania te moim zda-
niem upraszczają i skracają procedury do minimum w realnej sytuacji 
zagrożenia życia. Wdaje mi się, że dzięki temu funkcjonariusz, czyli 
osoba, na której barkach będzie spoczywało w ułamku sekundy pod-
jęcie decyzji o naciśnięciu na język spustowy w celu wyeliminowania 
zagrożenia, będzie bardziej zdecydowany i podjeta decyzja nie będzie 
budziła w nim obaw. 

2. Według mojej oceny tzw. strzał ratunkowy ułatwił dwie kwestie. Nie 
ma już bowiem potrzeby przed oddaniem strzału identyfikować swo-
jej formacji. Kwestia potrzeby wykonywania tej czynności w przypad-
ku odległości, z jakiej oddaje się strzał lub w ogóle słyszalności tego 
okrzyku budziła u mnie zawsze niepokój. Należy pamiętać, że jakikol-
wiek hałas może zdradzić pozycję strzelca, a najczęściej w danej sytu-
acji jego obecność i lokalizacja muszą być ukryte (sam odgłos strzału 
można zminimalizować poprzez zastosowanie amunicji poddźwięko-
wej i użycie tłumika). Ułatwieniem wykonania zadania jest również 
kwestia możliwości eliminacji celu — w sytuacji gdy cel jest częściowo 
zasłonięty, a części ciała, które można razić pociskiem mogą skutko-
wać jego śmiercią, lub w przypadku gdy wszystkie inne rozwiązania 
zawiodły bądź nie ma możliwości ich użycia.

3. Strzał na rozkaz jak dla mnie w świetle sformułowanych przepisów jest 
jasny i klarowny. Dowódca, po wnikliwej analizie, określa cel i sposób spe-
cjalnego użycia broni. W mojej ocenie przepis w pełni spełnia oczekiwania. 

4. Moim zdaniem sformułowania są wystarczające i nie budzą wątpliwo-
ści. Można powiedzieć że doprecyzowują istniejące przepisy i ułatwiają 
wykonanie zadania w konkretnych sytuacjach.
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5. Jeśli chodzi o procedury, które skutkują specjalnym użyciem broni, 
są zrozumiałe oraz adekwatne do zaistniałej sytuacji. 

6. Katalog służb, które mogą zastosować specjalne użycie broni, według 
mnie jest wystarczający. Podmioty te posiadają odpowiedni sprzęt oraz 
odpowiednie wyszkolenie, które pozwala na profesjonalne oraz sku-
teczne działania antyterrorystyczne. Stwierdzam to zarówno na pod-
stawie własnych doświadczeń zdobytych w trakcie szkolenia oraz wy-
konywania czynności służbowych z ww. służbami, jak i informacji 
czerpanych z różnych źródeł. 

7. Według mojej oceny przepisów o specjalnym użyciu broni nie należy 
nowelizować. Sformułowania formalno-prawne odpowiadają oczekiwa-
nym rozwiązaniom. 

Ekspert 6

1. W kwestii działań kontrterrorystycznych uważam, że tak. Uważam, 
że powinna być możliwość wydania rozkazu o „specjalnym użyciu 
broni” w trakcie działań antyterrorystycznych. Również w przypadku 
rozwiązywania sytuacji o charakterze kryminalnym powinna być moż-
liwość stosowania broni palnej na zasadach zbliżonych do tych okre-
ślonych jako „specjalne użycie broni” (oczywiście regulacje powinny 
znajdować się w odrębnych przepisach prawa).

2. W przypadku działań kontrterrorystycznych określonych w przedmio-
towej ustawie uważam, że tak. Nie rozwiązuje jednak kwestii, a właś-
ciwie nie dopuszcza do oddania strzału ratunkowego w działaniach 
innych niż kontrterrorystyczne.

3. Tak.
4. W przypadku działań kontrterrorystycznych określonych w przedmio-

towej ustawie uważam, że nie ma wątpliwości, jednak, mam obawę 
o wystąpienie zwłoki w procesie podejmowania decyzji (konsultacje), 
przekazaniu polecenia do momentu postawienia rozkazu o specjalnym 
użyciu broni w przypadku dynamicznego rozwoju sytuacji.

5. Procedura jest zrozumiała. Uważam jednak, że może powodować zbęd-
ną zwłokę w przypadku dynamicznego rozwoju sytuacji, więc może 
być nieadekwatna do potrzeb. Ponadto uważam, że każdy funkcjona-
riusz Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
Żandarmerii Wojskowej, Sił Zbrojnych RP działający w ramach gru-
py kontr- lub antyterrorystycznej uczestniczący w działaniach kontr-
terrorystycznych lub antyterrorystycznych powinien mieć możliwość 
oddania strzału bez konieczności stosowania się do zasady minima-
lizacji skutków (art. 7 pkt 1 ustawy o środkach przymusu bezpo-
sredniego i broni palnej z 24 maja 2013 r.). Możliwość taką powinien 
mieć każdy policjant, w przypadku wystąpienia sytuacji, która swo-
im charakterem nie wypełnia znamion przestępstwa, o którym mowa 
w art. 115 § 20, a ze względu na sytuację użycie broni palnej zgodnie 
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z ww. zasadą mogłoby nie przynieść żądanego skutku lub użycie bro-
ni zgodne z ww. zasadą mogłoby skutkować śmiercią np. zakładnika.

6. Uważam, że katalog ten jest określony właściwie.
7. Uważam, że art. 23 ust. 1 ustawy z 10 czerwca 2016 r. powinien zo-

stać wprowadzony do katalogu o środkach przymusu bezpośredniego 
i broni palnej, znajdujących się w ustawie z 24 maja 2013 r. bez zapisu 
określającego środowisko działań jako kontrterrorystyczne. Powinno 
ono zostać rozszerzone do przestępstw kryminalnych w szczególności 
przeciwko bezprawnemu pozbawieniu wolności.

Ekspert 7

1. Rozwiązanie formalno-prawne specjalnego użycia broni nie jest wy-
starczająco precyzyjne i niejasno określa potrzebę natychmiastowego 
skutecznego pozbawienia życia osoby stwarzającej swoim zachowa-
niem zagrożenie dla życia wielu osób. Ogranicza samodzielność po-
dejmowania decyzji przez funkcjonariusza, na którego spada odpowie-
dzialność prawna i moralna użycia broni.

2. Przepisy nie rozwiązują kwestii tzw. strzału ratunkowego, gdyż nie-
jednoznacznie odnoszą się do konieczności natychmiastowego i gwał-
townego pozbawienia życia osoby stwarzającej zagrożenie oraz ograni-
czają samodzielność podjęcia decyzji przez funkcjonariusza będącego 
na miejscu, mającego najlepszy obraz aktualnej sytuacji i zagrożenia. 
Tworząc przepis, nie wzięto pod uwagę dynamiki rozwoju sytuacji 
w zdarzeniach terrorystycznych. Obawiam się, iż po zaistnieniu zda-
rzenia, nie będzie czasu na wyznaczenie kierującego działaniami, nie 
mówiąc już o podjęciu przez niego decyzji o specjalnym użyciu broni 
i przekazaniu jej funkcjonariuszom. Wobec czego użycie broni będzie 
się odbywać na zasadach ustawy z 24 maja 2013 r. o środkach przy-
musu bezpośredniego i broni palnej.

3. Określenie „strzał na rozkaz” nie jest dla mnie jasne. Operator lub 
strzelec wyborowy podejmują ostateczną decyzję o użyciu broni po oce-
nie zastanego zagrożenia. Przez „strzał na rozkaz” rozumiem polecenie 
oddania strzału bez względu na sytuacje taktyczną, i obecne realne 
zagrożenie. Adekwatnym określeniem może być „zgoda na oddanie 
strzału” w chwili i sytuacji, jaką funkcjonariusz uzna za stosowną 
oraz niezbędnie konieczną.

4. Największe wątpliwości o specjalnym użyciu broni budzi niejasność 
przepisów, odwołania do innych ustaw, oraz złożona droga podejmo-
wania decyzji o specjalnym użyciu broni niewspółmiernie wydłużająca 
czas wydania decyzji o specjalnym użyciu broni. W obecnej formie moż-
liwość wykorzystania stworzonego przepisu widzę jedynie podczas za-
bezpieczeń imprez masowych, gdzie na miejscu gromadzi się odpowied-
nie siły i organizuje sztab dowodzenia, który zbiera informacje, można 
wówczas w każdej chwili wydać rozkaz o specjalnym użyciu broni i roz-
począć działania. Podobnie może być w sytuacji zakładniczej, gdzie trwa 
ona godzinami lub dniami, co daje czas na zgromadzenie odpowiednich 
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sił oraz wyznaczenie kierującego działaniami i podjęcie przez niego od-
powiedniej decyzji. Natomiast obecne formy zagrożeń terrorystycznych 
charakteryzują się dynamiką rozwoju i nie pozwalają na analizę zebra-
nych informacji, grupy rozpoznawcze (zespoły strzelecko-obserwacyjne) 
powinny więc mieć możliwość samodzielnej natychmiastowej reakcji 
na rozwój zagrożenia. Zwłaszcza, że w większości wydarzeń sprawcy 
nie są zainteresowani zachowaniem życia, skupiając się na zadaniu jak 
największych strat.

5. Procedura podejmowania decyzji jest zbyt złożona i może być nieade-
kwatna do potrzeb. W obecnej formie może się sprawdzić jedynie pod-
czas planowanych działań kontrterrorystycznych po maksymalnym 
rozwinięciu, szczegółowym rozpoznaniu i analizie zagrożenia. Nie bie-
rze się pod uwagę samodzielnej decyzji funkcjonariusza, który na miej-
scu ma najlepszy pogląd na obecną sytuację oraz zmieniające się za-
grożenie.

6. Katalog podmiotów uprawnionych do specjalnego użycia broni moim 
zdaniem jest wystarczający.

7. Przepisy o specjalnym użyciu broni należałoby znowelizować, uwzględ-
niając potrzebę samodzielnego podjęcia decyzji przez funkcjonariusza 
o takim użyciu. Mam na myśli strzelców wyborowych, którzy prowa-
dzą rozpoznanie i powinni mieć możliwość podjęcia samodzielnej decy-
zji o specjalnym użyciu broni po stwierdzeniu takiej potrzeby. Zwłoka 
potrzebna do nawiązania łączności z kierującym działaniami, przeka-
zanie uzyskanych informacji oraz oczekiwanie na decyzje może mieć 
decydujące znaczenie o dalszej eskalacji zagrożenia.

Ekspert 8

1. W mojej ocenie specjalne użycie broni uregulowane w przedmiotowej 
ustawie daje możliwość skutecznego działania służb ze względu na od-
stąpienie od ogólnej procedury użycia broni, obliguje jedynie do ziden-
tyfikowania formacji, która prowadzi działania bojowe. Konieczność wy-
stąpienia przesłanek zawartych w art. 21 ust. 1. ustawy o działaniach 
antyterrorystycznych powinna gwarantować, że specjalne użycie broni 
nie będzie nadużywane. Ostateczna ocena i decyzja spoczywa jednak 
na funkcjonariuszu bezpośrednio zaangażowanemu w działania, co bu-
dzi pewne wątpliwości.

2. Ustawodawca nie definiuje pojęcia „strzał ratunkowy”, dlatego pozo-
stawia funkcjonariuszom działającym na miejscu ostateczną decyzję 
odnośnie użycia broni oraz konieczność wystąpienia przesłanek jak 
powyżej.

3. Podobnie jak w wypadku strzału ratunkowego ustawodawca nie okre-
śla literalnie, czym jest strzał na rozkaz, co budzi podobne wątpliwości 
jak opisane w odpowiedzi na pytanie 2.

4. Przesłanki zawarte w art. 21 ust. 1. przedmiotowej ustawy są określone 
precyzyjnie, jednak budzi wątpliwość ocena danej sytuacji przez kie-
rującego działaniami z uwagi na jego nieobecność na miejscu działań. 
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Sam rozkaz o specjalnym użyciu broni daje możliwość jej użycia jednak 
ostateczna decyzja spoczywa na funkcjonariuszu będącym na miejscu 
działań, co może spowodować rozmycie odpowiedzialności. 
Jednak w trakcie działań Policji celowe jest, aby to konkretny funkcjo-
nariusz odpowiadał za swoje działania, a unormowania prawne do-
puszczały zachowania niezbędne do wykonania ustawowych zadania 
oraz zapewniały bezpieczeństwo fi zyczno-formalne.

5. Moim zdaniem procedura jest zrozumiała — pewne wątpliwości opisa-
łem powyżej.

6. Nie widzę potrzeby rozszerzania tych uprawnień o kolejne podmioty.
7. Należałoby zdefiniować pojęcia: „strzał na rozkaz” oraz „strzał ratun-

kowy”.

Ekspert 9

1. Wprowadzenie rozwiązania formalno-prawnego specjalnego użycia bro-
ni, zawartego w ustawie z 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterro-
rystycznych, jest długo oczekiwanym przepisem wspierającym działa-
nia kontrterrorystyczne wykonywane przez Policję. Jednak wątpliwości 
budzi użyte sformułowanie w art. 23 tejże ustawy „w ramach działań 
kontrterrorystycznych”, a także proces decyzyjny zmierzający do wy-
dania takiego rozkazu. Pamiętajmy, że zamach terrorystyczny jest sy-
tuacją nagłą i nie zawsze przewidywalną. Znajdując się w określonym 
miejscu o określonej porze, możemy zapobiec niepożądanej sytuacji, 
podejmując kluczową decyzję odnośnie oddania strzału, który w kon-
sekwencji może być śmiertelny dla napastnika —terrorysty. Zabez-
pieczenia dużych imprez opierają się w gruncie rzeczy na działaniach 
antyterrorystycznych. Mając rozpoznanego przeciwnika — terrorystę, 
wyłaniamy zespół (grupę, związek) taktyczny przeznaczony do działań 
kontrterrorystycznych, gdzie możemy zastosować art. 23 ww. ustawy. 
Jednak, co w sytuacjach nagłych w trakcie działań antyterrorystycz-
nych? Czy takie rozwiązanie wystarczy? Nie jestem przekonany.

2. Obecne przepisy nie rozwiązują kwestii oddania strzału ratunkowego, 
gdyż dotyczą tylko działań kontrterrorystycznych, a nie działań bo-
jowych nastawionych na rozwiązanie sytuacji zakładniczej powstałej 
np. podczas uprowadzenia osoby.

3. Jeżeli chodzi o kwestię oddania strzału na rozkaz, to mamy sytuację 
podobną do powyższej. Przepis daje możliwość specjalnego użycia bro-
ni po wydaniu rozkazu przez osobę kompetentną w sytuacji prowadze-
nia działań kontrterrorystycznych, natomiast nie rozwiązuje to problemu 
w przypadku prowadzenia innych działań, w których np. wykorzystujemy 
strzelca wyborowego.

4. Wątpliwości na razie nie mam. Myślę, że trzeba poczekać, aż przepis 
ten zostanie „przetrawiony”, czyli do konsekwencji wykorzystania prze-
pisu po zdarzeniu. 

5. Procedura podejmowania decyzji o dopuszczalności specjalnego użycia 
broni jest zrozumiała, ale nieadekwatna do potrzeb. Trzeba pomyśleć 
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o wprowadzeniu np. w szczególnym przypadku procedury skróconej — 
gdzie rozkaz wydaje bezpośredni dowódca grupy czy zespołu bojowego. 
Chodzi przede wszystkim o sytuacje nagłe, o działanie bez zbędnej 
zwłoki.

6. Katalog podmiotów uprawnionych do specjalnego użycia broni według 
mnie jest wystarczający.

7. Uważam, że warto byłoby przemyśleć wyodrębnienie sytuacji nagłych, 
w których policjant realizujący działania inne niż kontrterrorystyczne 
mógłby oprzeć się na wyżej omawianych przepisach. Należy także po-
myśleć o skróceniu procedury wydania rozkazu w sytuacjach niecier-
piących zwłoki.

Ekspert 10

1. Wprowadzenie rozwiązań formalno-prawnych dotyczących specjalnego 
użycia broni, zawartego w ustawie o działaniach antyterrorystycznych 
(DzU z 24 czerwca 2016 r. poz. 904) moim zdaniem nie jest zgodne 
z oczekiwaniami, gdyż wymaga ono bardzo ściśle określonych sytuacji, 
w których może zostać zastosowane, a co za tym idzie decyzja o spe-
cjalnym użyciu broni może nie zostać podjęta w sytuacjach nagłych 
lub zdarzeniach mających szybki przebieg, a właśnie w takich działa-
niach specjalne użycie broni jest najpotrzebniejsze. Rozwiązania te nie 
są pełne i nie wyczerpują całego zagadnienia i wyzwań stojących przed 
służbami mającymi zwalczać współczesny terroryzm.

2. Wprowadzony przepis nie mówi nic o tzw. strzale ratunkowym, nie 
wprowadza, a także nie wyjaśnia takiego pojęcia. Nie jest również wy-
jaśnione, kto i kiedy miałby podjąć decyzje o użyciu strzelca wyboro-
wego i wydać mu rozkaz oddania strzału.

3. Wprowadzony przepis nie rozwiązuje kwestii strzału na rozkaz. Nie 
ma w powyższej ustawie poruszonej tej tematyki, więc nikt nie po-
dejmie takiej decyzji i nie wyda rozkazu na podstawie nieistniejącego 
przepisu. Stwierdzenie „dowódca grupy kontrterrorystycznej może wy-
dać rozkaz specjalnego użycia broni […] określając cel i sposób specjal-
nego użycia broni” jest zbyt ogólne.

4. Obawy i wątpliwości budzi zbyt małe spektrum możliwości zastosowa-
nia specjalnego użycia broni, w przypadkach gdy nie ma zagrożenia 
terrorystycznego, ale jest sytuacja zakładnicza, np.: wśród członków 
rodziny, a użycie strzelca wyborowego rozwiązałoby sytuację.

5. Procedura podejmowania decyzji jest zbyt długa, gdyż zdarzenia terrory-
styczne mają charakter gwałtowny i powodują chaos. Decyzje powinien 
podejmować jedynie dowódca grupy w ramach odgórnego pozwolenia 
kierującego działaniami, gdy zaistnieją do tego okoliczności, czyli w tym 
wypadku akt terrorystyczny.

6. Katalog podmiotów uprawnionych do specjalnego użycia broni jest 
właściwy. Na miejsce takich zdarzeń wysyła się Siły Zbrojne RP lub 
Policję. Pozostałe służby powinny mieć możliwość specjalnego użycia 
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broni, ale na nieco innych zasadach, gdyż uzyskanie zgody od dowo-
dzących oddalonych od miejsca zdarzenia, na które np. naszli funkcjo-
nariusze Straży Graniznej, nie zda egzaminu.

7. Przepis o specjalnym użyciu broni należy znowelizować na podstawie 
wiedzy prawników i grupy eksperckiej o bogatym doświadczeniu, także 
w podobnych działaniach i zdarzeniach.

Ekspert 11

1. Katalog podmiotów uprawnionych do specjalnego użycia broni powi-
nien być rozszerzony o Biuro Ochrony Rządu (BOR), ponieważ BOR 
również posiada w swoich szeregach ludzi odpowiednio przeszkolo-
nych. Ponadto nie można wykluczyć ataku terrorystycznego w obsza-
rze działania BOR-u. Przykładem może być zamach na prezydenta lub 
przedstawicieli rządu RP. 

2. Ustawa z 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (DzU 
z 24 czerwca 2016 r. poz. 904) w pewnym stopniu ułatwia działania 
grupy kontrterrorystycznej. Specjalne użycie odbywa się na zasadach 
określonych w ustawie z 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpo-
średniego i broni palnej. Tak naprawdę największy ciężar odpowiedzial-
ności i procedura podejmowania decyzji o dopuszczalności specjalnego 
użycia broni spoczywa na barkach kierującego działaniami i czy będzie 
on posiadał predyspozycje psychofizyczne do podejmowania tego typu 
decyzji, np. tak zwanego strzału na rozkaz. Należy również zastanowić 
się, w jakiej formie będzie ten rozkaz wydawany — pisemnej czy ustnej, 
chodzi tu o późniejsze unikniecie odpowiedzialności. Sytuacja może być 
tak dynamiczna, że nie będzie czasu na wydanie rozkazu na piśmie tyl-
ko drogą radiową.

3. Odnośnie tzw. strzału ratunkowego należy określić, kto decyduje, 
że ww. strzał jest ratunkowy, dowodzący działaniami czy inny funk-
cjonariusz działań kontrterrorystycznych, np. dowódca grupy kontrter-
rorystycznej. Nie jest to do końca jasno określone. Należałoby również 
rozważyć, czy rozwiązania formalno-prawne specjalnego użycia broni 
można stosować tylko w działaniach kontrterrorystycznych, ponieważ 
np. typowo kryminalne zdarzenie napadu na bank może się przekształ-
cić w sytuację zakładniczą, gdzie możemy zastosować specjalne uży-
cie broni lub tzw. strzał na rozkaz lub strzał ratunkowy. Wątpliwości 
i obawy będą zawsze, ponieważ funkcjonariusze biorący udział w dzia-
łaniach kontrterrorystycznych będą musieli podejmować decyzje pod 
wpływem stresu w ułamku sekundy. Natomiast prokuratorzy i praw-
nicy będą to analizować tygodniami lub dłużej. Chodzi tu o ochronę 
prawną funkcjonariuszy. Procedura podejmowania decyzji o dopusz-
czalności specjalnego użycia broni jest stosunkowo zrozumiała, ale czy 
adekwatna do potrzeb — tego tak naprawdę nie wiemy, ponieważ ni-
gdy w Polsce nie była stosowana w działaniach kontrterrorystycznych. 
Co prawda był wydany rozkaz o specjalnym użyciu broni podczas Świa-
towych Dni Młodzieży w Krakowie, ale przepływ informacji był bardzo 
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niejasny i niepełny dla funkcjonariuszy pełniących tam służbę. W rze-
czywistości nie doszło do specjalnego użycia broni.

4. Na dzień dzisiejszy nie można stwierdzić, czy specjalne użycie broni jest 
adekwatne do potrzeb. Należy jednak zauważyć, iż wszelkie rozwiązania 
formalno-prawne, jak np. ustawa o działaniach antyterrorystycznych 
oraz konsultacje i pytania do funkcjonariuszy, pozwolą wypracować 
najbardziej optymalne rozwiązania ułatwiające pracę ww. funkcjona-
riuszy przygotowywanych do działań antyterrorystycznych.

Ekspert 12

1. Rozwiązania formalno-prawne dotyczące specjalnego użycia broni, 
zawartego w ustawie z 10 czerwca 2016 r., o działaniach antyterro-
rystycznych DzU z 24 czerwca 2016 r., poz.904) są pozytywnym dzia-
łaniem na rzecz usystematyzowania polskich przepisów prawnych re-
gulujących wyjątkowo trudną z prawnego punktu widzenia kwestię. 

2. Sama inicjatywa, włożony wkład pracy, zasługują na uznanie i szacu-
nek. Jednak my na poziomie wykonawczym oczekujemy jasno spre-
cyzowanych przepisów, które pomogą w trakcie prowadzenia działań 
opisanych w ustawie. Struktura decyzyjna dopuszczająca specjalne 
użycie broni jest zrozumiała. Nie są jednak określone takie szczegó-
ły, jak forma wydania decyzji o specjalnym użyciu broni. Nie wynika 
z przepisów w sposób jasny i klarowny, czy ma to być decyzja pisemna 
czy ustna. Nie jest też określony czas wydania decyzji. Czy przy dzia-
łaniach kontrterrorrystycznych, które nie są wykonywane „z marszu”, 
ale znamy charakter przyszłych działań, posiadamy rozpoznanie, czy 
w takich sytuacjach decyzję o specjalnym użyciu broni można wydać 
przed ww. realizacją, czy dopiero w trakcie jej trwania, gdy sytuacja 
operacyjna zmieni się na naszą niekorzyść?

3. Jeśli chodzi o strzał ratunkowy to ww. przepisy rozwiązują kwestię 
strzału ratunkowego w działaniach kontrterrorystycznych. Należałoby 
się zastanowić odnośnie rozszerzenia ww. przepisu na inne sytuacje 
wykraczające poza szeroko pojęty anty- i kontrterroryzm. Chodzi o sy-
tuacje zakładnicze w trakcie pospolitych przestępstw, związane z prze-
mocą domową i te powstające w trakcie zdarzeń o charakterze terroru 
kryminalnego. Na dzień dzisiejszy pracujemy w ww. sytuacjach, opiera-
jąc się na przepisach ustawy z 24 maja 2013 r. o środkach przymusu 
bezpośredniego i broni palnej.

4. Wyjątkowo trudną sytuację w naszym systemie prawnym mają policyj-
ni strzelcy wyborowi. Będąc w trakcie realizacji zadania, w przypad-
ku wybrania dobrego stanowiska, mogą widzieć i wiedzieć więcej niż 
dowodzący akcją. Na bieżąco obserwują obiekty, informując dowódcę 
o aktualnej sytuacji operacyjnej. W trakcie zabezpieczenia podejścia 
zespołu szturmowego lub w trakcie sytuacji zakładniczej to właśnie 
strzelcy mają najlepsze wyczucie sytuacji, najlepiej potrafią ocenić bi-
lans zysków i strat, reagując natychmiast na zagrożenie dla zespołu 
szturmowego lub zakładników i osób postronnych. Ci ludzie muszą 
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mieć w głowach spokój, nie można ich obciążać ciągłą komunikacją 
radiową polegającą na przekazywaniu dowódcy działań wszystkich 
szczegółów i oczekiwaniem na decyzję o specjalnym użyciu broni przez 
osobę, która w chwili podejmowania decyzji nie będzie już znała stanu 
faktycznego. Tylko ten, kto pracuje lub pracował z bronią w trakcie 
realizacji jest w stanie zrozumieć, jak krótki czas decyduje o czyimś 
życiu i zdrowiu. Coś co było sytuacją stabilną za dwie sekundy staje 
się krytyczną i nie ma tu czasu na komunikację ani na oczekiwanie 
na decyzję dowódcy? Poza tym cel to nie tarcza na strzelnicy, prze-
mieszcza się, strzelec może mieć okazję do pewnego strzału tylko raz, 
drugiej okazji może już nie być. 

5. W odpowiedzi na kolejne pytanie należy zasugerować rozszerzenie pod-
miotów uprawnionych do specjalnego użycia broni o Biuro Ochrony 
Rządu. Zmienność operacyjna sytuacji w trakcie wykonywanych przez 
funkcjonariuszy BOR czynności jest tak duża, że nie można wyklu-
czyć, iż pierwsi zmierzą się z zagrożeniem terrorystycznym w postaci 
bezpośredniego ataku na ochraniane przez nich osoby. Przemieszcza-
jące się na terenie RP kolumny BOR rzadko mają do dyspozycji Grupy 
Wsparcia Taktycznego z Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy 
Głównej Policji, samodzielnych pododdziałów antyterrorystycznych Po-
licji czy sekcji antyterrorystycznej. Dlatego ich funkcjonariusze muszą 
być beneficjentami uprawnień do specjalnego użycia broni. 

6. Podsumowując, chcemy prosić o przeanalizowanie naszych sugestii 
i jednocześnie dziękujemy za udzielenie kredytu zaufania w postaci 
prośby o wywiad ekspercki. Życzymy sukcesów w walce prawnej o nowe, 
lepsze przepisy chroniące funkcjonariuszy w trakcie wykonywanych 
czynności i zapewniające bezpieczeństwo polskiemu społeczeństwu.

Ekspert 13

1. Jednym z konstytucyjnych obowiązków państwa polskiego jest zapew-
nienie bezpieczeństwa obywatelom w przypadku wystąpienia sytuacji 
kryzysowej, która może zaistnieć z różnych przyczyn, np. katastrof na-
turalnych, technicznych, ataków terrorystycznych, działań zbrojnych, 
działań zorganizowanych grup przestępczych. Dlatego też ważne jest, 
aby administracja państwowa posiadała odpowiednie procedury syste-
mowe, a także uregulowania prawne pozwalające na właściwe zarzą-
dzanie bez względu na zaistniały stopień zagrożenia.

2. Uchwalenie ustawy z 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrory-
stycznych oraz wprowadzone w niej uregulowania formalno-prawne 
dotyczące specjalnego użycia broni to krok naprzód w tworzeniu 
rozwiązań dopuszczających oddanie tzw. strzału ratunkowego. Wpro-
wadzony przepis niestety nie rozwiązuje w pełni kwestii specjalnego 
użycia broni. Zawarte w przedmiotowej ustawie uregulowania prawne 
w zakresie strzału ratunkowego odnoszą się tylko do sytuacji, kiedy 
prowadzone są działania antyterrorystyczne w związku z zaistnie-
niem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, a uprawnieni do odda-
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nia strzału ratunkowego są wyłącznie funkcjonariusze Policji, Straży 
Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, żołnierze Żandar-
merii Wojskowej lub żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 
wchodzący w skład grupy kontrterrorystycznej po uprzednim uzyska-
niu zgody na specjalne   użycie broni przez kierującego działaniami. 
Sformułowany w ten sposób przepis powoduje, że w momencie, kie-
dy dochodzi do zamachu, przybyłe na miejsce w pierwszej kolejności 
partole policyjne muszą działać na przepisach określonych w ustawie 
z 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. 
Funkcjonariusze, ratując życie bezbronnych osób przed bezprawnym 
i bezpośrednim zamachem ukierunkowanym na zabijanie muszą pa-
miętać, że oddając strzały z broni palnej w kierunku sprawcy (-ów) 
ataku winni kierować się zasadą użycia broni w sposób wyrządzający 
możliwie najmniejszą szkodę. 

Należy pamiętać, że tego typu zdarzenia mają charakter bardzo dy-
namiczny, dlatego też działania funkcjonariuszy powinny być ukierun-
kowane przede wszystkim na szybkim opanowaniu obiektu, identyfi -
kacji sprawców oraz przerwaniu procesu zabijania, a nie na tym, jak 
strzelić do sprawcy, żeby go obezwładnić, nie robiąc mu krzywdy. Po-
nadto przybyłe na miejsce zdarzenia w drugiej kolejności siły policyjne 
w postaci lokalnego pododdziału antyterrorystycznego również będą 
zmuszone stosować się do przepisów określonych w ustawie z 24 maja 
2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej do momen-
tu, aż wspomniany zamach zostanie zakwalifi kowany jako atak terrory-
styczny. Tu nasuwa się pytanie, kto i kiedy decyduje, czy dany zamach 
jest atakiem terrorystycznym, czy też innym zdarzeniem nadzwyczaj-
nym? Wprowadzone rozwiązania specjalnego użycia broni wydają się 
być czytelne, ale tylko w momencie, kiedy siły antyterrorystyczne po-
stawione są w stan gotowości. Na przykład uruchomienie Centralnego 
Odwodu Antyterrorystycznego Komendanta Głównego Policji (w związku 
z realizowaniem działań w ramach operacji policyjnej lub w przypad-
ku ogłoszenia drugiego stopnia alarmowego określonego w zarządzeniu 
prezesa Rady Ministrów w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur 
systemu zarządzania kryzysowego lub wprowadzenia trzeciego stop-
nia alarmowego określonego w decyzji ministra spraw wewnętrznych 
w sprawie ustalania sposobu i trybu wprowadzenia, zmiany lub odwo-
łania stopnia alarmowego) daje możliwość szybkiego podjęcia działań 
w ramach ustawy z 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycz-
nych, zmierzających do ratowania najwyższego dobra chronionego pra-
wem, jakim jest życie ludzkie.

3. Należałoby się zastanowić również, co w przypadku, kiedy sprawcą za-
machu jest tzw. aktywny strzelec. Chociaż atak taki nie wyczerpuje 
znamion zdarzenia o charakterze terrorystycznym, to działania spraw-
cy ukierunkowane na zabicie jak największej liczby osób zazwyczaj 
przerwane są dopiero w momencie jego śmierci (sprawcy) w wyniku 
popełnionego samobójstwa, czy po wyeliminowaniu go przez interwe-
niujących funkcjonariuszy.
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4. Mając powyższe na uwadze, warto poddać dyskusji, czy wprowadzo-
ne rozwiązania specjalnego użycia broni powinny znaleźć się w usta-
wie z 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych? Czy 
nie lepszym rozwiązaniem byłoby znowelizowanie ustawy z 24 maja 
2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej poprzez 
dodanie artykułu, w którym uregulowana zostałaby kwestia oddania 
strzału ratunkowego i strzału na rozkaz. 

5. Oddanie strzału ratunkowego powinny mieć możliwość wszyst-
kie uprawnione podmioty określone w art. 2 ustawy z 24 maja 
2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. Rozwią-
zanie takie zasadne jest w przypadku zaistniałego zdarzenia z udzia-
łem aktywnego zabójcy, gdzie wielce prawdopodobne jest, iż pierwsi 
na miejscu będą policjanci z patrolu lub funkcjonariusz innej formacji 
niż Policja i niekoniecznie przebywający na służbie. Na ich barkach 
spoczywać będzie ogromna odpowiedzialność za podjęte decyzje, które 
ukierunkowane powinny być na jak najszybsze przerwanie procesu 
zabijania. Obawa przed nadużyciem uprawnień może skutkować prze-
sadną ostrożnością oraz zbyt słabą odpowiedzią na zaistniałe zdarze-
nie co bezpośrednio przełoży się na wzrost liczby ofiar zamachu.

6. Strzał na rozkaz mógłby być możliwy przez uprawnione podmioty wska-
zane w ustawie z 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych 
oraz w przypadku, kiedy prowadzone są działania antyterrorystyczne 
w związku z zaistnieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub 
działania ratunkowe polegające na rozwiązaniu sytuacji zakładniczej 
będącej następstwem np. nieudanego napadu na bank. W takich sytua-
cjach priorytetem powinno być ratowanie życia i zdrowia osób cywilnych, 
zakładników, zaś kwestią drugoplanową staje się życie napastnika. Do-
wódca działań, zatwierdzając plan operacji oraz wybierając jak najbez-
pieczniejszy wariant przeprowadzenia szturmu, mógłby uwzględnić wy-
danie rozkazu strzału eliminującego sprawcę przez strzelca wyborowego 
lub poszczególnych szturmanów celem powodzenia operacji ratunkowej.

7. Ponadto, mając na uwadze wprowadzone rozwiązania formalno-praw-
ne w ustawie z 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych, 
zasadne jest rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do spe-
cjalnego użycia broni o funkcjonariuszy BOR-u, którzy — wykonując 
zadania ochronne najważniejszych osób w państwie — w przypadku 
odpierania lub przeciwdziałania bezprawnemu zamachowi na życie 
VIP-a, nie mogą pozwolić sobie na jakąkolwiek zwłokę lub wątpliwości 
związane z odparciem ataku. 

Ekspert 14

1. Niewątpliwie jest to rozwiązanie, na które pododdziały antyterro-
rystyczne w Polsce czekały latami, lecz należy zauważyć, że zdecy-
dowana większość działań, które wykonują policjanci pododdziałów 
antyterrorystycznych są to działania realizacyjne, kierowane przede 
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wszystkim wobec przestępców kryminalnych i są one w swojej tak-
tyce oraz celu samym w sobie jednolite z działaniami kontrterrory-
stycznymi, które mają na celu ratowanie ludzkiego życia. Rozwiązanie 
w postaci „specjalnego użycia broni” jest niewątpliwie ruchem w dobrą 
stronę, lecz należałoby rozważyć możliwość rozszerzenia takiego roz-
wiązania o działania realizacyjne wykonywane przez pododdziały AT.

2. Specjalne użycie broni w swoim zamyśle ma charakter tzw. strzału 
ratunkowego, więc rozwiązanie to jest zgodne z oczekiwaniami. 

3. Artykuł 23 pkt 6 mówi o tym, że dowódca grupy kontrterrorystycznej, 
po otrzymaniu decyzji od kierującego działaniami, może wydać rozkaz 
specjalnego użycia broni pod warunkiem, że określi jego cel i sposób.

4. Jeśli chodzi o uwarunkowania prawne nic nie budzi moich obaw 
i wątpliwości — są jasne i przejrzyste. Wszystkie działania AT w swojej 
formie to w większości działania o charakterze dynamicznym i bar-
dzo często trudne do przewidzenia, choćby przez fakt niemożności 
przewidzenia działań podejmowanych przez sprawców, niejednokrot-
nie o życiu decydują ułamki sekund. Podczas działań bezpośrednio 
ze sprawcą staje „oko w oko” nie kierujący działaniami, nie dowódca 
grupy kontrterrorystycznej, lecz pojedynczy operator i to on musi mieć 
pewność podejmowanej decyzji o specjalnym użyciu broni, być może 
sposób, który określi dowódca przed wydaniem rozkazu będzie się róż-
nił od tego, jaki zastanie na miejscu, ponieważ zmieniła się sytuacja 
operacyjna. Operator powinien mieć tę pewność, że stoi za nim prawo, 
ponieważ często w sytuacjach, gdzie dochodzi do wydarzeń nadzwy-
czajnych w służbie, pozostaje sam, a od działań podejmowanych przez 
niego na miejscu działań zależy powodzenie całej operacji.

5. Procedura decyzji jest zrozumiała. O adekwatności pisałem w pkt 1, 
wskazując potrzebę rozwinięcia jej o działania realizacyjne. Według 
mnie w czasie procesu przygotowywania działań kontrterrorystycz-
nych, decyzja taka powinna być podejmowana obligatoryjnie.

6. Jest to katalog wystarczający.
7. Według mojej oceny sam przepis o specjalnym użyciu broni zawarty 

w ustawie o działaniach antyterrorystycznych jest przepisem dobrym. 
Nowelizacją, której bym oczekiwał jest nowelizacja ustawy o środkach 
przymusu bezpośredniego i broni palnej z 24 maja 2013 r. wprowadza-
jąca podobne rozwiązanie, ale dotyczące działań realizacyjnych, doko-
nywanych przed pododdziały AT.

Ekspert 15

1. Rozwiązania formalno-prawne, wprowadzone ustawą o działaniach 
antyterrorystycznych, spełniają oczekiwania operatorów jednostek 
specjalnych Policji, jednak tylko w pewnym stopniu.

2. Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na te pytania, ponieważ nie 
są znane dokładne i oficjalne (?) definicje strzału ratunkowego i na roz-
kaz — nie wynikają one z przepisów ustawy.
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3. Pojawiają się następujące wątpliwości:
 — brak zapisów gwarantujących ochronę prawną operatorów, realizu-
jących działania w warunkach specjalnego użycia broni może powo-
dować obawy związane z ich odpowiedzialnością karną;
 — zawężenie możliwości stosowania przepisów o specjalnym użyciu broni 
jedynie do sytuacji o charakterze terrorystycznym uniemożliwia od-
powiednią reakcję w przypadku zdarzeń o charakterze kryminalnym 
(np. wzięcie zakładników w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub 
zastraszenia jednej osoby albo niewielkiej liczby osób);
 — procedura podejmowania decyzji może powodować utrudnienia w przy-
padku zdarzeń nagłych, dynamicznych, stosunkowo krótkotrwałych 
lub o charakterze lokalnym.

4. Procedura podejmowania decyzji jest zrozumiała. Nasuwają się jednak 
pewne obawy i wątpliwości, np.:
 — zbyt ogólne określenie procesu kwalifi kowania charakteru zdarzenia 
jako terrorystycznego;
 — czy procedura podejmowania decyzji/wydawania rozkazu nie sparali-
żuje możliwości odpowiedniego działania w sytuacji zdarzeń o nagłym 
charakterze i lokalnym zasięgu.

5. Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Jeśli chodzi o duże, 
przygotowane wcześniej operacje, gdy w obszarze działania zgromadzo-
ne są znaczne siły i środki, wydaje się, że katalog uprawnionych jest 
odpowiedni, natomiast w przypadku działań nieplanowanych, alarmo-
wych może okazać się niewystarczający.

6. Przepis należy znowelizować. Należałoby rozwiązać kwestie poruszone 
w powyższych odpowiedziach, uwzględniając jednocześnie dynamiczny 
rozwój i zmiany towarzyszące zjawisku terroryzmu (nowe formy i środ-
ki działania) oraz szeroki wachlarz mogących wystąpić zdarzeń, nie 
zawsze wyczerpujących znamiona czynu o charakterze terrorystycz-
nym, a stwarzających podobny poziom zagrożenia dla życia i zdrowia 
ludzkiego.

7. Obecny stan wiedzy i brak doświadczeń związanych ze stosowaniem 
przepisów ustawy o działaniach antyterrorystycznych powoduje, 
że trudno nam jednoznacznie odpowiedzieć na pytania zawarte w an-
kiecie. Rodzą się jednakże pewne wątpliwości i obawy:
 — czy nie należałoby rozważyć rozszerzenia możliwości stosowania prze-
pisu o specjalnym użyciu broni również do sytuacji niemających cech 
zdarzenia o charakterze terrorystycznym, natomiast odpowiadających 
im poziomem zagrożenia życia, zdrowia i bezpieczeństwa ludzi;
 — czy przepisy zapewniają odpowiedni poziom ochrony prawnej opera-
torów jednostek specjalnych, działających na podstawie przepisów 
o specjalnym użyciu broni.
Kwestie poruszone w badaniu wydają się być adresowane raczej do teo-

retyków prawa aniżeli do operatorów jednostek specjalnych Policji. Trudno 
też nie odnieść wrażenia, że przepisy zostały dostosowane do działania 
w ramach dużych, przewidzianych i zaplanowanych operacji, nie do koń-
ca odpowiadając potrzebom mogącym wystąpić w sytuacjach nagłych, 
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niespodziewanych o gwałtownym, lokalnym i stosunkowo krótkotrwałym 
charakterze (np. aktywny strzelec). Wskazuje to na potrzebę dalszej pra-
cy nad dostosowaniem przepisów ustawy do sytuacji mogących wystąpić 
w codziennym życiu

Na podstawie analizy uzyskanych wyników badań, można sformułować 
następujące wnioski:

 — znaczna większość respondentów podkreśliła, że specjalne użycie broni 
jest rozwiązaniem bardzo oczekiwanym przez funkcjonariuszy jednostek 
antyterrorystycznych Policji, jednocześnie regulacje ustawy o działa-
niach antyterrorystycznych w tym zakresie, budzą ich wiele wątpliwości 
— obawy funkcjonariuszy budzi nieokreślony zakres odpowiedzial-
ności, jaką ponosił będzie wydający rozkaz dowódca grupy kontrterro-
rystycznej oraz funkcjonariusze używający broni w sposób specjalny;
 — wielu respondentów nie rozumie instytucji strzału ratunkowego 
i strzału na rozkaz, wskazując na potrzebę zawarcia w ustawie defi nicji 
tych dwóch pojęć;
 — procedura dopuszczalności specjalnego użycia broni uznana została 
za element znacznie opóźniający, a przez to ograniczający możliwość 
skutecznego reagowania na zdarzenie o charakterze terrorystycznym;
 — procedura dopuszczalności specjalnego użycia broni została określona 
jako możliwa do przeprowadzenia jedynie w przypadku zaplanowa-
nych, lub przedłużających się działań, kiedy to organizacja kierowania 
i dowodzenia jest już w pełni rozwinięta;
 — rozważenia wymaga zasadność zawężenia możliwości stosowania spe-
cjalnego użycia broni jedynie do funkcjonariuszy wchodzących w skład 
grupy kontrterrorystycznej. Takie rozwiązanie stawia w znacznie gor-
szej sytuacji funkcjonariuszy, którzy jako piersi pojawią się na miejscu 
zdarzenia i formalnie nie będzie jeszcze utworzona grupa kontrterrory-
styczna (w tym policjanci służb patrolowych);
 — zasadne wydaje się formalne uregulowanie możliwości występowania 
przez dowódcę grupy kontrterrorystycznej z wnioskiem do kierującego 
działaniami kontrterrorystycznymi o wydanie decyzji o dopuszczal-
ności specjalnego użycia broni (brak trybu wnioskowego może skut-
kować niedopuszczeniem przez dowodzącego specjalnego użycia broni, 
co może uniemożliwić realizację zadania);
 — bardzo często podnoszoną kwestią jest ograniczenie specjalnego użycia 
broni jedynie do zdarzenia o charakterze terrorystycznym i niedopusz-
czalność stosowania tego rozwiązania w przypadku innych działań, 
gdy bezpośrednio zagrożone jest życie i drowie ludzkie;
 — ciekawą propozycją wydaje się rozwiązanie, w którym specjalne użycie 
broni byłoby obligatoryjne w przypadku działań kontrterrorystycz-
nych, fakultatywne natomiast w przypadku innych działań niezwiąza-
nych z działaniami antyterrorystycznymi; 
 — obawy respondentów budzi sposób kwalifi kowania rodzaju zdarzenia 
— na jakiej podstawie, opierając się na jakich przesłankach ma zapaść 
decyzja, że jest to zdarzenie o charakterze terrorystycznym i kto ma 
ją podjąć; 
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 — rozważenia wymaga możliwość wprowadzenia poza podstawową proce-
durą podejmowania decyzji o specjalnym użyciu przypadku wyjątko-
wego, w którym funkcjonariusz indywidualnie podejmowałby decyzje 
o użyciu broni w sposób specjalny;
 — jako podmiot, który powinien być uprawniony do specjalnego użycia 
broni wskazano Biuro Ochrony Rządu; 
 — zasadne byłoby zorganizowanie szkoleń dla funkcjonariuszy Policji 
(nie tylko z pododdziałów antyterrorystycznych Policji) w zakresie dys-
pozycji rozwiązań formalno-prawnych zawartych w ustawie o działa-
niach antyterrorystycznych — szkolenia te nie powinny się ograniczać 
wyłącznie do art. 23 ustawy o działaniach atyterrorystycznych — spe-
cjalne użycie broni, ale wszystkich kwestii, w których ustawa nakłada 
określone zadania i obowiązki na Policję. 
Zaangażowanie respondentów w przedmiotowe badanie potwierdziło, 

że zagadnienie specjalnego użycia broni jest dla funkcjonariuszy podod-
działów antyterrorystycznych Policji bardzo istotne. Rozumieją oni zna-
czenie tego rozwiązania prawnego dla skuteczności realizacji nakładanych 
na nich zadań. Oczekują jednocześnie od państwa, że zapewni ono im bez-
pieczeństwo prawne działań w pozstaci jasnych i czytelnych przepisów, 
które będą mogli z pełną świadomością stosować. Dostrzegają niedosko-
nałość przyjętego rozwiązania, wskazując na takie aspekty, jak:

 — niejednoznaczność przepisu,
 — możliwość wielorakiej jego interpretacji wynikającą między innymi 
z mnogości przesłanek, które muszą jednocześnie zaistnieć, aby spe-
cjalne użycie broni było dopuszczalne,
 — możliwość różnej oceny zgodności sytuacji operacyjnej z przesłankami 
ustawowymi stanowiącymi podstawę dopuszczalności specjalnego 
użycia broni,
 — brak zagwarantowanej ochrony prawnej dla funkcjonariuszy w związku 
ze specjalnym użyciem broni,
 — brak jednoznacznego rozdzielenia odpowiedzialności pomiędzy do-
wódcę wydającego rozkaz a operatora oddającego strzał,
 — brak stanowiska prokuratury i sądów w zakresie stosowania przepisów 
o specjalnym użyciu broni (możliwe to będzie dopiero po pierwszym 
skutkowym specjalnym użyciu broni).
Biorąc powyższe pod uwagę, wskazać należy, że funkcjonariusze Policji, 

do których skierowany jest przepis o specjalnym użyciu broni, oczekują 
od ustawodawcy zmian, które usprawnią stosowanie tego jakże ważnego 
rozwiązania i dzięki temu stworzą naprawdę skuteczne narzędzie umożli-
wiające ratowanie życia i zdrowia obywateli zagrożonego bezprawnym dzia-
łaniem nie tylko terrorystów.
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Streszczenie: Artykuł przedstawia 
wyniki badań przeprowadzone wśród 
funkcjonariuszy jednostek kontrterro-
rystycznych Policji w zakresie specjal-
nego użycia broni. Pokazuje jak poli-
cjanci rozumieją swoje uprawnienia 
i czy są z nich zadowoleni. Specjalne 
użycie broni to polskie rozwiązanie 
obejmujące strzał ratunkowy i strzał 
na rozkaz stosowane w działaniach 
kontrterrorystycznych.
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terrorism, police, counter-terrorist unit, 
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Summary: This article presents the re-
sults of the research carried out among 
the police counter-terrorist offi cers in 
the fi eld of special use of fi rearms. It 
shows how offi cers understand their 
rights and whether they are happy with 
them. Special use of weapons is a Polish 
solution that includes a rescue shot and 
a shot on the order used in counter-ter-
rorist operations.


