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OPIS KSIĄŻKI
Publikacja stanowi pomoc w realizacji samokształcenia oraz kształcenia zorganizowanego po-
licjantów. Może być przydatna w bieżącym doskonaleniu zawodowym oraz na podstawowym  
i wyższym poziomie kształcenia policjantów. Z pewnością przyczyni się również do zwiększe-
nia bezpieczeństwa fizycznego i prawnego policjantów w codziennej służbie. Zawiera bowiem 
niezbędne dla nich wiadomości dotyczące przydzielania, deponowania środków przymusu bez-
pośredniego, postępowania z nimi w służbie oraz w czasie wolnym od służby, w tym szczególnie 
ich użycia lub wykorzystania. Szczegółowo omawia prawne i praktyczne wymogi prawidłowego 
ich użycia lub wykorzystania; zachowania zasad bezpieczeństwa; warunków, zasad i przypadków 
użycia lub wykorzystania śpb; czynności po ich użyciu lub wykorzystaniu; dokumentowania 
czynności oraz odpowiedzialność za bezprawne ich użycie lub wykorzystanie, a także ich po-
siadanie i użycie na mocy przepisów Traktatu z Schengen. Przy czym wskazuje na różnice dla 
policjantów działających pojedynczo czy w patrolu lub w pododdziale zwartym Policji.
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