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2) wart. 5: 

a) w ust. 1 w pkt 3 wyrazy ' ,,30%" zastępuje się 

wyrazami ,,100%", 

b) w ust. 2 po wyrazach "w 1990 r." dodaje się wyrazy 
"i tak ustaloną kwotę powiększają o kwotę przyrostu 
wynikającego ze wskaźnika wzrostu cen detalicz
nych towarów i usług konsumpcyjnych w tym mie
siącu , pomnożonego przez współczynnik korygują
cy, o którym mowa wart. 4 ust. 4."; 

3) wart. 6: 

a) dodaje się nowe ust. 2-4 w brzmieniu : 

,,2. Norma ustalona zgodnie z ust. 1 może być 
powiększona o procent równy liczbie wynikają
cej z pomnożenia ilorazu 1/ 12 kwoty zysku 
bilansowego za 1990 r. i 1/6 kwoty zysku 
bilansowego za pierwsze półrocze 1990 r. przez 
współczynnik korekty. 

3. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, okre
śli wysokość współczynnika korekty, o którym 
mowa w ust. 2. 

4. Przepis ust. 2 dotyczy podatników, którzy uregu
lują w obowiązujących terminach wszystkie zo
bowiązania na rzecz budżetu państwa za 1990 r. 
oraz u których iloraz 1/ 12 kwoty zysku bilan
sowego za 1990 r. i 1/ 6 kwoty zysku bilan
sowego za pierwsze półrocze 1990 r. jest nie 
mniejszy od jedności.", 

b) dotychczasowy ust. 2 otrzymuje oznaczenie ust. 5, 

4) wart. 7 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

,,4a. Przez zatrudnianie pracowników podatnika, o któ
rym mowa w ust. 3 i 4, rozumie się zatrudnienie na 
podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub 
umowy o dzieło, umowy agencyjno-prowizyjnej 
i umowy o podobnym charakterze."; 

5) wart. 8 w pkt 1 dotychczasową skalę opodatkowania 
zastępuje się następującą skalą: 

Stawka podatku za każdy 
Lp. Przekroczenie normy kolejny procent przekrocze-

nia normy 

1 do 3% 100% 
2 ponad 3% do 5% 200% 
3 ponad 5% 500% 

6) wart. 12 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

,,4) w okresie 5 dni od daty każdej zaliczkowej wypłaty 
nagród i premii z zysku bilansowego za 1990 r. 
w formie obligacji Skarbu Państwa lub akcji." 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 
i ma zastosowanie do obliczania podatku od wzrostu wyna
grodzeń za okres od dnia 1 stycznia 1990 r. 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

z dnia 30 lipca 1990 r. 

w sprawie trybu legitymowania i zatrzymywania osób, dokonywania kontroli osobistej, przeglądania 
zawartości bagaży i sprawdzania ładunku w portach, dworcach oraz środkach transportu przez funkc

jonariuszy Urzędu Ochrony Państwa. 

Na podstawie art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 
1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa (Dz. U. Nr 30, poz. 180) 
zarządza się, co następuje : 

§ 1. Funkcjonariusze Urzędu Ochrony Państwa, zwani 
dalej "funkcjonariuszami", podczas wykonywania czynności 
operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych 

podejmowanych w celu rozpoznania, zapobiegania i wy
krywania przestępstw, których ściganie należy do zadań 
Urzędu Ochrony Państwa, mają prawo: 

1) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości , 

2) zatrzymywania osób w trybie i w wypadkach okreś
lonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego, 

3) dokonywania kontroli osobistej, a także przeglądania za
wartości bagaży i sprawdzania ładunków w portach, 
dworcach oraz środkach transportu lądowego, powietrz
nego i wodnego w razie istnienia uzasadnionego podej
rzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary. 

§ 2. 1. Przystępując do legitymowania funkcjonariusz 
okazuje legitymację służbową lub znak identyfikacyjny w taki 
sposób, aby istniała możliwość odczytania numeru i nazwy 
organu, który je wydał . 

2. Na żądanie legitymowanego funkcjonariusz umoż
liwia odnotowanie danych, o których mowa w ust. 1. 

3. Tożsamość legitymowanego ustala się na podstawie: 

1) dowodu osobistego, 

2) tymczasowego dowodu osobistego, 

3) tymczasowego zaświadczenia tożsamości, 

4) dowodu tożsamości cudzoziemca, 

5) paszportu. 

4. Tożsamość legitymowanego można ustalić również 
na podstawie: 
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1) innych nie budzących wątpliwości dokumentów, 

2) oświadczeń osób, których tożsamość można ustalić 
w sposób określony w ust. 3. 

5. Funkcjonariusz odnotowuje dane osoby legitymo
wanej oraz czas i miejsce, w którym dokonano legitymowa
nia. 

§ 3. 1. Przystępując do zatrzymania funkcjonariusz jest 
obowiązany: 

1) sprawdzić, czy osoba zatrzymywana posiada broń lub 
inne niebezpieczne przedmioty, które mogą służyć do 
popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, i odebrać je, 
a także odebrać inne przedmioty mogące stanowić 
dowody rzeczowe lub podlegające przepadkowi, 

2) poinformować osobę, wobec której podjęto czynności 
służbowe, o zatrzymaniu i jego przyczynie oraz uprzedzić 
o obowiązku zastosowania się do wydanych poleceń, 

3) doprowadzić osobę zatrzymaną do jednostki Urzędu 
Ochrony Państwa lub Policji. 

2. Funkcjonariusz Urzędu Ochrony Państwa ma obo
wiązek udzielenia pierwszej pomocy, w granicach dostęp
nych środków, osobie zatrzymanej, która ma widoczne 
obrażenia ciała lub straciła przytomność. 

3. Osobie zatrzymanej należy zapewnić pomoc lekarską 
zawsze, gdy będzie potrzebna, a w szczególności w przypad
kach: 

1) wymienionych w ust. 2, 

2) żądania przez osobę zatrzymaną niezwłocznego zbada
nia przez lekarza, 

3) oświadczenia osoby zatrzymanej, że cierpi ona na scho
rzenia wymagające stałego lub okresowego leczenia, 
którego przerwanie zagrażałoby życiu lub zdrowiu, 

4) gdy według posiadanych przez Policję lub Urząd Ochro
ny Państwa informacji osoba zatrzymana jest chora 
zakaźnie. 

§ 4. Czas zatrzymania liczy się od chwili faktycznego 
pozbawienia człowieka wolności, choćby poinformowanie 
o zatrzymaniu nastąpiło później. 

§ 5. Każdy przypadek zatrzymania dokumentuje się 

w ewidencji osób zatrzymanych, prowadzonej w jednostce 
Urzędu Ochrony Państwa lub Policji. 

§ 6. 1. Przed przystąpieniem do kontroli osobistej funk
cjonariusz okazuje legitymację służbową w sposób określony 
w § 2 ust. 1 i 2. 

2. Kontroli osobistej powinno się dokonywać w miarę 

możliwości za pośrednictwem osób tej samej płci w pomiesz
czeniu niedostępnym, na czas kontroli, dla osób postronnych. 

§ 7. Funkcjonariusze przeglądają zawartość bagaży 

w obecności ich posiadaczy, a sprawdzenie ładunków, 
o których mowa w § 1 pkt 3, odbywa się w obecności 
przedstawiciela przewoźnika. 

§ 8. Funkcjonariusze nie korzystają z uprawnień okreś
lonych w § 1 pkt 2 i 3, § 6 i 7 w stosunku do: 

1) członków personelu przedstawicielstw dyplomatycz
nych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrów-

nanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwycza
jów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami pol
skimi, 

2) innych osób korzystających z immunitetów dyplomaty
cznych lub konsularnych na mocy ustaw, umów mię
dzynarodowych albo powszechnie uznanych zwycza
jów międzynarodowych. 

§ 9. 1. Funkcjonariusz, który wykonał czynności okreś
lone w § 1 pkt 3, sporządza raport, który przekazuje przełożo
nemu. 

2. Raport powinien zawierać: 

1) oznaczenie czynności, jej czas i miejsce oraz osób w niej 
uczestniczących, 

2) opis przebiegu czynności oraz oświadczenia i wnioski jej 
uczestników, 

3) treść poleceń wydanych w toku czynności , 

4) w miarę potrzeby opis innych okoliczności dotyczących 
przebiegu czynności. 

§ 10. 1. Funkcjonariusz, który w toku czynności wy
mienionych w § 1 pkt 3 ujawnił przedmioty mogące służyć 
popełnieniu lub pochodzące z czynu zabronionego pod 
groźbą kary, jest obowiązany przedmioty te zatrzymać i o za
trzymaniu sporządzić protokół w dwóch egzemplarzach. 

2. Protokół powinien zawierać : 

1) dane osobowe funkcjonariusza oraz nazwę jednostki 
organizacyjnej Urzędu Ochrony Państwa, w której pełni 
służbę, 

2) określenie rodzaju czynności, w której wyniku nastąpiło 
zatrzymanie przedmiotów, 

3) dane, odpowiednio, osoby, którą poddano kontroli 
osobistej, posiadacza bagażu albo przedstawiciela prze
woźnika i właściciela ładunku, 

4) szczegółowy opis przedmiotów, o których mowa w ust. 
1, ujawnionych w toku czynności, 

5) sposób zabezpieczenia przedmiotów, 

6) podpisy funkcjonariusza oraz osoby, o której mowa 
w pkt 3. 

3. Zatrzymane przedmioty wraz z oryginałem protokołu 
funkcjonariusz przekazuje niezwłocznie kierownikowi jed
nostki organizacyjnej Urzędu Ochrony Państwa, w której 
pełni służbę. Drugi egzemplarz protokołu otrzymuje jako 
pokwitowanie osoba, o której mowa w ust. 2 pkt 3. 

4. Do dalszego toku postępowania w związku z ujaw
nieniem przedmiotów określonych w ust. 1 stosuje się 

przepisy Kodeksu postępowania karnego. 

§ 11 . W razie gdy przedmioty ujawnione w wyniku 
czynności, o których mowa w § 1 pkt 3, stwarzają niebez
pieczeństwo dla życia, zdrowia ludzkiego lub mienia, funk
cjonariusz jest obowiązany podjąć działania zmierzające do 
usunięcia niebezpieczeństwa. 

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Prezes Rady Ministrów: T. Mazowiecki 


