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Na podstawie art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o stra˝ach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779,
z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) sposób dokumentowania faktu u˝ycia Êrodków
przymusu bezpoÊredniego;

2) zakres udzielania pierwszej pomocy;

3) zakres zapewnienia pomocy lekarskiej;

4) sposób przechowywania i rejestrowania Êrodków
przymusu bezpoÊredniego.

§ 2. 1. Ka˝dy fakt u˝ycia Êrodka przymusu bezpo-
Êredniego dokumentowany jest przez stra˝nika gmin-
nego (miejskiego), zwanego dalej „stra˝nikiem”, bez-
poÊrednio po zdarzeniu, w notatniku s∏u˝bowym. 

2. Fakt u˝ycia Êrodka przymusu bezpoÊredniego
dokumentowany jest tak˝e w notatce s∏u˝bowej,
w przypadku gdy:

1) u˝ycie Êrodka przymusu bezpoÊredniego nastàpi-
∏o wobec kobiety ci´˝arnej;

2) w wyniku u˝ycia Êrodka przymusu bezpoÊredniego
nastàpi∏o zranienie osoby lub pojawi∏y si´ widocz-
ne objawy zagro˝enia dla jej ˝ycia lub zdrowia;

3) w wyniku u˝ycia Êrodka przymusu bezpoÊrednie-
go nastàpi∏a Êmierç osoby lub szkoda w mieniu; 

4) stra˝nik odst´puje od udzielenia pierwszej pomocy;

5) u˝ycie Êrodka przymusu bezpoÊredniego nastàpi-
∏o wobec osób, o których mowa w art. 14b ust. 4
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o stra˝ach gmin-
nych, zwanej dalej „ustawà”.

3. W notatce s∏u˝bowej dokumentuje si´ w szcze-
gólnoÊci:

1) imi´ i nazwisko oraz numer identyfikacyjny stra˝-
nika;

2) czas i miejsce u˝ycia Êrodka przymusu bezpoÊred-
niego;

3) dane osoby, wobec której u˝yto Êrodka przymusu
bezpoÊredniego;

4) szczegó∏owe powody u˝ycia Êrodka przymusu
bezpoÊredniego i jego rodzaj;

5) opis post´powania poprzedzajàcego u˝ycie Êrod-
ka przymusu bezpoÊredniego;

6) sposób u˝ycia Êrodka przymusu bezpoÊredniego;

7) skutki u˝ycia Êrodka przymusu bezpoÊredniego;

8) inne wa˝ne okolicznoÊci zdarzenia;

9) dane ustalonych Êwiadków zdarzenia; 

10) podpis stra˝nika sporzàdzajàcego notatk´.

4. Je˝eli w wyniku u˝ycia Êrodka przymusu bezpo-
Êredniego nastàpi∏a Êmierç osoby lub szkoda w mie-
niu, w notatce s∏u˝bowej, o której mowa w ust. 3, do-
kumentuje si´ równie˝ informacje o:

1) powiadomieniu o zdarzeniu komendanta stra˝y
gminnej (miejskiej), zwanego dalej „komendan-
tem stra˝y”, lub osoby przez niego wyznaczonej
oraz najbli˝szej jednostki Policji;

2) dzia∏aniach podj´tych w celu zabezpieczenia miej-
sca zdarzenia.

5. Notatk´ s∏u˝bowà przedk∏ada si´ prze∏o˝onemu.

§ 3. 1. Pierwsza pomoc udzielana jest w zakresie
przewidzianym w przepisach ustawy z dnia 8 wrze-
Ênia 2006 r. o Paƒstwowym Ratownictwie Medycz-
nym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z póên. zm.2)).

2. Stra˝nik mo˝e odstàpiç od udzielenia pierwszej
pomocy w przypadku, gdy:

1) zapewnione jest udzielenie osobie poszkodowa-
nej pomocy przez inne osoby lub podmiot powo-
∏any ustawowo do wykonywania medycznych
czynnoÊci ratunkowych;

2) osoba poszkodowana wyra˝a sprzeciw lub unie-
mo˝liwia swoim zachowaniem udzielenie pierw-
szej pomocy. 

3. Pomoc lekarskà zapewnia si´ przez zawiado-
mienie podmiotu ustawowo powo∏anego do wykony-
wania medycznych czynnoÊci ratunkowych. 

4. Stra˝nik zawiadamia podmiot ustawowo powo-
∏any do wykonywania medycznych czynnoÊci ratun-
kowych w przypadku, gdy:

1) odst´puje od udzielenia pierwszej pomocy zgod-
nie z ust. 2;
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 15 grudnia 2009 r. 

w sprawie sposobu dokumentowania faktu u˝ycia Êrodków przymusu bezpoÊredniego
przez stra˝ników gminnych (miejskich)

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 130, poz. 1190,
z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 97, poz. 803.

———————
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2007 r. Nr 89, poz. 590 i Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 17,
poz. 101 i Nr 237, poz. 1653 oraz z 2009 r. Nr 11, poz. 59
i Nr 122, poz. 1007.
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2) w wyniku u˝ycia Êrodka przymusu bezpoÊrednie-
go nastàpi∏o zranienie osoby lub pojawi∏y si´ wi-
doczne objawy zagro˝enia dla jej ˝ycia lub zdro-
wia;

3) podejrzewa Êmierç osoby, wobec której u˝y∏ Êrod-
ka przymusu bezpoÊredniego;

4) Êrodka przymusu bezpoÊredniego u˝yto wobec
kobiety ci´˝arnej.

§ 4. Ârodki przymusu bezpoÊredniego, o których
mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2, 3, 6 i 7 ustawy, przecho-
wuje si´ w pomieszczeniach znajdujàcych si´ w sie-
dzibie stra˝y gminnej (miejskiej), zwanej dalej „stra-
˝à”, lub w obiekcie chronionym. Powinny one byç
przechowywane w sposób uniemo˝liwiajàcy dost´p
osobom postronnym. 

§ 5. Ârodki przymusu bezpoÊredniego, o których
mowa w art. 14 ust. 2 pkt 4 ustawy, przechowuje si´
w:

1) obiektach nale˝àcych do stra˝y lub w innych
obiektach,

2) miejscu zamieszkania stra˝nika, jeÊli posiada on
niezb´dne do tego warunki 

— w sposób przewidziany w przepisach w sprawie
bezpieczeƒstwa i higieny pracy przy obs∏udze zwie-
rzàt gospodarskich oraz w przepisach w sprawie mi-
nimalnych warunków utrzymywania poszczególnych
gatunków zwierzàt wykorzystywanych do celów roz-
rywkowych, widowiskowych, filmowych, sporto-
wych i specjalnych. 

§ 6. Ârodek przymusu bezpoÊredniego, o którym
mowa w art. 14 ust. 2 pkt 5 ustawy, przechowuje si´
w sposób przewidziany w przepisach o broni i amuni-
cji. 

§ 7. 1. Ârodki przymusu bezpoÊredniego, o których
mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy, rejestrowane
sà w ksià˝ce ewidencji kajdanek i pa∏ek obronnych
wielofunkcyjnych. 

2. Ârodki przymusu bezpoÊredniego, o których
mowa w art. 14 ust. 2 pkt 4 ustawy, rejestrowane sà
w ksià˝ce ewidencji psów i koni s∏u˝bowych. 

3. Ksià˝ki ewidencji, o których mowa w ust. 1 i 2,
zawierajà:

1) nazw´ Êrodka przymusu bezpoÊredniego;

2) dat´ wpisu do ewidencji i podpis osoby dokonujà-
cej wpisu;

3) uwagi.

§ 8. 1. Ârodki przymusu bezpoÊredniego, o których
mowa w art. 14 ust. 2 pkt 6 i 7 ustawy, rejestrowane
sà w ksià˝ce ewidencji przedmiotów przeznaczonych
do obezw∏adniania osób za pomocà energii elektrycz-
nej, na które nie jest wymagane pozwolenie na broƒ,
i r´cznych miotaczy gazu. 

2. Ksià˝ka, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) nazw´ Êrodka przymusu bezpoÊredniego;

2) seri´ i numer przedmiotu przeznaczonego do
obezw∏adniania osób za pomocà energii elektrycz-
nej, na który nie jest wymagane pozwolenie na
broƒ;

3) rok produkcji Êrodka przymusu bezpoÊredniego;

4) dat´ wpisu do ewidencji i podpis osoby dokonujà-
cej wpisu;

5) uwagi.

§ 9. Ksià˝ki ewidencji, o których mowa w § 7 ust. 1
i 2 oraz § 8 ust. 1, prowadzi i przechowuje komen-
dant stra˝y lub upowa˝niony przez niego pracownik
stra˝y.

§ 10. Ârodek przymusu bezpoÊredniego, o którym
mowa w art. 14 ust. 2 pkt 5 ustawy, rejestruje si´
w sposób okreÊlony w przepisach w sprawie warun-
ków przydzia∏u, przechowywania i ewidencjonowania
broni palnej bojowej i amunicji przez stra˝e.

§ 11. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
24 grudnia 2009 r.3)

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
———————
3) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie
przypadków, sposobów i trybu u˝ycia przez stra˝ników
gminnych (miejskich) Êrodków przymusu bezpoÊredniego
(Dz. U. Nr 18, poz. 169), które traci moc na podstawie art. 4
ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o stra˝ach
gminnych, ustawy o Policji oraz ustawy — Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. Nr 97, poz. 803).




