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ROZPORZĄDZENIE MINISTROW SPRA WIEDLIWOSCI OBRONY NARODOWEJ 

z dnia 10 maja 1983 r. 

w ąrawie lposDbu dokoI;iywanta, zabezpieczania, przechowywania. odtwarzania oraz niszczenIa z"?lsów treści 
rozmów telefoniCznych. 

Na podstawie art. 198. § 5 Kodeksu postępowania 

karnego (Dz. U. I 1969 r. Nr 13, poz .. 96 i z 1982 r. Nr 16, 
poz. 124 i Nr 41, poz. 273) oraz art. VI § 2 Przepisów 
wprowadziljących Kodeks postępowania karnego (Dz. ·'lJ. 
z 1969 r. Nr 13, poz. 97 i z 19l52 r. Nr 35, poz. 228) za
rządza się, co następuje: 

4. Dy rektor , właściwego okręgu poczty i telekomu
nikatji prowadzi wykaz osób dokonujących czynności w.y
mien,ionych w § l ust. 1. Wykaz -zawiera również dane 
dotyczące podstawy i czasu dokonywania tych czynnuści. . 

§ 4. Utrwalanie treści rozmów telefonicznych po
winno być dokonywane w warunkach uniemożliwiających 
ujawnienie wobec osób nieuprawnionych zarówno tej 
czynności,- jak i treści utrwal onej rozmowy. 

ł 1. 1. Utrwalenia treści rozmów · telefonicznych do
konuje się na podstawie postanowienia sądu lub proku
ratora w czasie i w zakresie- ustalon'ym w tym posta
nowieniu. § 5. 1. Po zakończeniu utrwalania taśmę magne tyczną 

(inny nośnik) wraz z dokumentem, o którym mowa w § 3, 
1. Odpis postanowienia o utrwaleniu treśct rozmów · . należy 'opakowac i oznaczyć sygnaturą akt sprawy. 

telefonicznych- przesyła się dyrektorowi właściwego ok ni-
gu pocity i telekomunikacji. 

ł 2. ~Utrwalenie treści rozmów tel efonicznych nastę

puje za pomocą aparatury do utrwalania dźwięku. 

f 3~ L Z czynności, o których mowa w § l, sporzą
dza się dokument . zawierający następujące dane: 

1) oznaczenie czynności z wymieni.eniem podstawy jej 
dokon ywania. 

2) imię i nazwisko abonenta lub nazwę instytucji bę 

dącej abonentem oraz numer aparatu telefonicznego, 
I któ rego treść przeprowadzanych rozmów podlega 
utrwaleniu, a także w miarę możności numery apa
ratów · telefonicznych,z którymi dokonywane . były 
połączenia, 

3) ~odzaj i ·typ ą,paratury utrwalając,ej oraz system za
pisu, 

4) szybkość przesuwu taśmy magnetycznej ! liczbę na
granych na taśmie ścieżek albo rodzaj j ' typ innego 
nośnika uźytego do utrwalenia dźwięku i parametry 

. zapisu, 

Sb czas rozpoczęcia i ·zakoll.czenia utrwalania, z zazna
czeniem, czy zos~ało uży te urządzenie do automa
tycznego uruch amiania i wyłączania aparatury. 

6) . dane pozwalające na id entyfikację taśmy magnetycz
nej (innego nośni ka), której dokument dotycży, 

7) w miarę potrzeby inne dane dotyczące d okonywanej 
czynności. 

2. W razie uszkodzenia aparatury utrwalającej, za
lrzymania albo uszkodzenia taśmy . magnetycznej (innego 
nośnika) w .trakcie utrwalania czyni . się o tym odpo
wiednią) wzmiankę w dokumencie, o którym · mowa w 
\1st. 1. 

.3 . . Dokument, 6 którym mowa w· ust L 'podpisU·je 
osoba dokonuj'lca: utrwalenia. 

2. Materia!, o ktÓrym mowa w ust: L po zakonczeniu 
utrwalania, jak również na każde żądimie organu proce
sowego, który wydał postanowienie o utrwaleniu , dyrek
torwlaściwego ..... okręgu poczty i telekomunikacji nie
zwłocznie prZekazuje' temu organowi. 

§ 6. 1. Wa.r;unkiodtwarzania w celach procesowyt!h 
zapisu treści .tOzmowy telefonicznej określas}jd lub pro
kurator prowadzący postępowan i e. 

2. W protokole czynności procesowej, w .czasie 
której nastąpiło odtworze.nie ·zapisu t re.ści rozmowy/tele
fonicznej, podaje się również imię, nazwisko i stan owisko 
służbowe osoby. dokonującej odtworzenia oraz dane, 
o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 6: i dane dotyczące ro
dzaju i typu aparatury .odtwarzającej. W . razie potrzeby 
należy także wciągnąć do protokołu treść odtwa rzanego 
zapisu w całości lub w częśc i mającej znaczenie dla to
czącego się postępowania . 

3. Przy odtwarzaniu 'zapisu może być użyte dodatko
we urządzenie korygujące lub wzmacniające dżwięk ; do
konuje się o · tym odpowiedniej wzmianki w protokol e 
czynności procesowej i w dokumencie, o którym mówa 
w § 3. 

4. Po zakończeniu odtwarzania zapisu nateży doko, 
nać od.powiedniej wzmianki o odtWorzeniu w ookumeńcie, 
o którym mowa w § 3, oraz opakować taśmę magnetyczną 
(inny nośnik) wraz z dokumentem i oznaczyć ~ygnaturą 
akt sprawy . . 

§ 7. 1. Jeżeli w związku z odtwarzaniem zapisu tresci . 
rozmowy telefonicznej ,nastąpiło uSllkodzef!ie taśmy ma- · 
gnetycznej (innego nośnika), czynf się o tym odpowiednią 
wzmiankę w : protokole czynności procesowej oniz w do
kumencie, o którym. mowa w §3~ . 

2. Przepis ust. . 1 stosuje się ódpowiednio w razie 
uszkodzenia Łasmy magnetycznej (innego nośnika) rów-
niei w innych okolicznościach. . 

• 
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§ 8: TasIlla magnetyczna (inny nośnik) z zapisem 
treści rozmowy telefonicznej może bj'ć skopiowana na 
~arządzenie sądu. "I'ub - prokuratora. Liczbę, kolejnośt 

. t oznaczenie spO!~ądzonych k.opil podaje się w dokumen
cie, o którym mow.a w § 3; odpis tego dokumentu załącz-a 

'się równiez do każdej kopii. PnePisy § 3. 5 i 6 stosuje 
się odpowiednio. 

§ 9', TiJsmy magnetyczne (inne noś niki) 7J zapisem 
treści )"@mów te,lefonic'znycll przesyła się: i, przec:howuje 
'W .. wamnk.ach zabezpieczających przed , ich znisz.czeniem 
lub uszkodzeniem, zwłaszcza przez szkodliwe działanie. 

środków chemicznych, mechanicznych, tempeIa~tlry lub 
pola. magnetycznego. 

§ 10. Zapis treś (:i rozmowy tetetonicznej pozbawionej 
znaczenia dla postę.powania karneg'o podlega zniszczeniu 
przez sk asowanie· na zarządzenie sądu lub prok.uratora. 
Z czynności tej sporządza się protokół; przepis § li ust. 2 
stosuje się odpowiednio. Taśmę magnetyczną (inny nośnik) 
zwraca s ' ę . właściwej d yre kcji okręgu poczty i teleko-
munikac). . 

§ Ił. RO'tpol'ządzenie wchodzi w życie po upływie 

14 d ni od dnia ogłoszenia. 

Minister SprawiedliwośCi: S, Zawadzki 
Minister Obrony Narodowej: w · z. F. Siwickt 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA LESNICTW A l PRZEMY.SŁU D!łZEWNEGO 

J: dnia 30 kwietnia 1~83 1'". 

w. sprawie wprQwadzeola gatunkowej ochrony ro'Uń. 
,/ 

Nit podstawie art. 15 ustawy z dnia 1- kwietnia, 19~; r. 
.. ()o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 100) zarz.ądza ~ 
co następ,ttje: 

~ I. Uznaje się 'za pod~egające całka-wttel oc:hroni. 
na.stępu.jące gatunki dzika rosnąc.ych roślin: 

d rZ.ewa: 

n cis pospolity (Tu.us baccata)" 
2) limba (pinus cembra), 
3r hyzom. ojc.owska. f1łetula oycoviensis), 
4) j<Nząb> szwedzki {Sorbus intermedia} i J.a:rząbbrektnf.A 

(Sorbus' torminalis), ' 

krzewy ł: krzewinki! 

5) . K06oonewi.na, (Pinus mughus), 

6) . sosna błotna (Pinus uliginosa), 
1} brzozii' niska (Betula humi1is) ł brzoza karłowata 

(Betuta nanal. " 
8) woskownica europejska (Myrica gale), 
9) wierzba borówkolistna (Salix myrtilloides) wierzba 

lapońska (Salix Lapponum), 
10) marina moroszka (Rubus chamaemorus) 

l i} . wiśnia. karłowaŁa (Ceras.us $ruticosa), 

12} SZ€zoQ.rzeńiec zmienny (C}'tisu.albus), 
' 13) wawrzynek wilczełyko (Da.phne mezereum) i wilwrzy· · 

. nek główkowy (Daphne cneoruJ;Il), 
14) rokitnik zwyczajny (Hippophae rhamnoides),. 

15) kłokoczka południowa (Staphylea pinnatlt), 

16) bluszcz pospolity (HedeTa helix). 
17) różanecżnik żółty (Rhododendron flavum), 
18) chamed'afne północna (q~amaedaphn. calyculatll), 

/ 

19) 

20) 

21) 

22) 

23) 

24) 

25) 

26) 

27) 

28) 

29) 

30) 

31) 

32) 

33) 

34) 

35) 

,36) 
37) 

3ę) 

39) 

40) 
41) 

wrzosiec ba.gienny(Erica tetralix), 

wiciokrzew pomorski (Lonicera periclymenum), 

zimoziół północny (Linnaea borealis), 
'. . .. ~ . . . 

r ~ Ś 1 i n y z i e ) n e: 

długOSZ krółews!tł (Osmunda regaIis), 

, ; 

pi.ól'op\lSznik strusi fMatteucia stl1uthiapteris), 

pod'rzeA tebtowiec fJłfeehnum spiCaht), . 

języcznik: zwyezajnl' Whył1iti~ scolopend,iuml~ 
salwinia pływająca (SaJvinia natans), 

skrzyp olbrzymi (Equis.etum. maximumł, 
. . / 

widłaki (Lycopodium.} - wszystkie gawlłki, z tym 
że wolno ścinać kłosy zarodnikowe, lecz nie woln() 
ich zryWać, 

porybłin jeziorny (lsoetes lacustris) . i poryblin kol
czasty (Iseętes echinospora), 
goździki (Dianthus) - wsżystkie gatunki, z, wyjątkie~ 
goździka kartuzka (Dianthus ca.rthusianorum) i goz
dzika kropkowan,ego (Dianthus deltóides), 
łyszczec . wiechowaty (Gypsophila,' paniculata), 

lepnica litewska (SiIene lithuanica), 
pełnik europejski (Trol1'ius europaeus), 
l>Juskwica europejska (Cimicihiga europaea), 

orUk pospolity fAquilegia vulgaris). ' 

tojad (Aconitum) - wszystkie gatunki, 
powojnik prosty (Clematis recta), 
sasanki (PulsatiHa) - wszystkie gahinki, 
zawilec I\arcyzowy (Anemone narcissiflora) r ZIlwłIeQ 
wielkokwiatowy (Anemone silvestris)~ 

. miłek wiosenny (Adonis vernalis), 
grążel żółty (Nuphar lute um) i grążel drobny (Nupł'laf. 
puniilum), . . 

.l ' 




