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OŚWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 31 stycznia 1996 r. 

w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu o przyjaźni i współpracy między Rzecząpospolitą 
Polską a Republiką Włoską, sporządzonego w Warszawie dnia 11 października 1991 r. 

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie 
z postanowieniami artykułu 22 Traktatu o przyjaźni 
i współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Republi
ką Włoską, sporządzonego w Warszawie dnia 11 paź
dziernika 1991 r., dokonana została w Rzymie dnia 

15 grudnia 1995 r. wymiana dokumentów ratyfikacyj
nych i w związku z tym powyższy traktat wszedł w ży
cie dnia 15 grudnia 1995 r. 

Minister Spraw Zagranicznych: D. Rosati 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 23 kwietnia 1996 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu legitymowania, zatrzymywania osób, dokonywania kontroli 
osobistej oraz przeglądania bagaży i sprawdzania ładunku przez policjantów. 

Na podstawie art. 15 ust. 8 ustawy z dnia 6 kwiet
nia 1990 r. o Policji (Dz. U. Nr 30, poz. 179, z 1991 r. 
Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461, z 1992 r. Nr 54, 
poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214 oraz z 1995 r. Nr 4, 
poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515) zarządza się, 
co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 
września 1990 r. w sprawie trybu legitymowania, za
trzymywania osób, dokonywania kontroli osobistej 
oraz przeglądania bagaży i sprawdzania ładunku przez 
policjantów (Dz. U. Nr 70, poz. 409) wprowadza się na
stępujące zmiany: 

1) § 1 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 1. Policjanci w toku wykonywania czynnoscl 
operacyjno-rozpoznawczych, dochodzenio
wo-śledczych i administracyjno-porządko

wych, podejmowanych w celu rozpoznawa
nia, zapobiegania i wykrywania przestępstw 
i wykroczeń oraz wypełniania poleceń sądu, 
prokuratora, organów administracji rządowej 
i samorządu terytorialnego, zwanych dalej 
"czynnościami służbowymi", mają prawo: 

1) legitymowania osób w celu ustalenia ich 
toźsamości, 

2) zatrzymywania osób stwarzających w spo
sób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla 
życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla 
mienia, 

3) zatrzymywania osób pozbawionych wol
ności, które na podstawie zezwolenia wła
ściwego organu opuściły areszt śledczy al
bo zakład karny i w wyznaczonym terminie 
nie powróciły do niego, 

4) dokonywania kontroli osobistej, a także 
przeglądania zawartości bagaży i spraw
dzania ładunku w portach i na dworcach 
oraz w środkach transportu lądowego, 
powietrznego i wodnego, w razie istnie
nia uzasadnionego podejrzenia popeł

nienia czynu zabronionego pod groźbą 
kary.", 

2) w § 8 po wyrazach ,,§ 1 pkt 2" dodaje się wyrazy 
"i 3", 

3) w § 10 w ust. 1 w pkt 3 po wyrazie "zatrzymaną" do
daje się wyrazy ,,0 której mowa w § 1 pkt 2", 

4) § 12 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 12.1. Czas zatrzymania liczy się od chwili fak
tycznego pozbawienia człowieka wolno
ści, choćby poinformowanie o zatrzyma
niu nastąpiło później. 

2. Osobę zatrzymaną umieszcza się w po
mieszczeniu jednostki Policji przeznaczo
nym dla osób zatrzymanych, z tym że oso
bę, o której mowa w § 1 pkt 3, przetrzymu
je się do czasu usunięcia przeszkody unie
możliwiającej konwojowanie do właściwe
go aresztu śledczego lub zakładu karnego, 
stosownie do art. 2154 § 2 Kodeksu karne
go wykonawczego. 

3. Osobę zatrzymaną, o której mowa w § 1 
pkt 2, należy niezwłocznie zwolnić, gdy: 

1) ustanie przyczyna zatrzymania, 

2) sąd wydał postanowienie o zwolnieniu, 
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3) z opinii lekarza wynika, że zatrzymanie 
może spowodować zagrożenie życia lub 
zdrowia osoby zatrzymanej. 

- jednak nie później niż przed upływem 48 
godzin od chwili zatrzymania, chyba że zo
stało wydane postanowienie o tymczaso
wym aresztowaniu.", 

"Zapoznałem się" 

(podpis przełożonego) 

5) załączn i k nr 1 otrzymuje brzmienie ustalone w za
łączniku do niniejszego rozporządzenia. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia . 

Prezez Rady Ministrów: W Cimoszewicz 

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 23 kwietnia 1996 r. (poz. 228) 

PROTOKÓŁ ZATRZYMANIA OSOBY 

................................. ..... ...... ..... ........... ... dnia ...... ... .......... .......................... 199 ..... ....... r., godz . ....... ......... ..... ............... . 

.. ............... .... ... ............. .... .. ....... .... .. .. .. ..... ... ... .. z ....... ...... ....................... .............. ........ .. ......... ................... ............. ........ . 
(stopień , imię i nazwisko) (nazwa jednostki Policj i ) 

W ....•............................... .. ....... ..... . .... . .... .. . . .............................. .... . . .. . .. . . .. . . •.. .. . . działający na mocy 

art. 15 ust. 1 pkt 2a* i 3* ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. Nr 30, poz. 179, z późno zm.) 

wdniu ....................... ......... ....... .. ... ............................ ................................................. ... .. ... .. .. ....... .......... ........... .... ..... .. . 

o godz ........................... ...... .... . dokonał zatrzymania .. ..................................................................... ....................... .. .. . 

(imię i nazwisko) 

S./c ........................... ...... .... ... ............. z d ..... ......... ..... ..... ...................................... ur ......................... ........................... . 

w .. .............................. ..... ........ .... zam . .... .. ................ ... ............................. ....... ... .... .. ... ................................................... . 

miejsce pracy .. .... .......... .......... .... ....................................... .. ... ...... ....... ....... ... ...... ... .... ....... ........ ..... ............... .. .... ... ........ . 

którego tożsamość ustalił na podstawie ................. .. ... ... .... ..................... ....... ....... ....... ....... .... ..... .. .................. ........... . 
(nazwa i nr dokumentu) 

Miejsce zatrzymania * .. .... .... ..... ..... .... ..... ...... ......... ......... ...... ....... ....... ....... ......... ... ..... .. .................................................. . 

Zatrzymania dokonano z następujących przyczyn: ......... .... .... ............ ..... .... ..... ... .... .. ...... ........ .......... ... ......... ...... ..... .. . 

(szczegółowo opisać przyczyny zatrzymania) 

Zatrzymany ............................................. ...... ....... ............ ...... ............................ ......... .... .... ............................................ , 
(im i ę i nazwisko) 

pouczony o przysługujących mu na mocy art. 206 § 1 i § 4 Kpk prawie wniesienia do sądu zażalenia na 
zatrzymanie oraz prawie żądania zawiadomienia o zatrzymaniu osoby najbliższej lub innej osoby, zakładu pracy 
lub szkoły, oświadczył, co następuje** : ............ .. .... ........ ......... ......... ........................... ............ ....... ........... ...... ......... .... . 

Rozmowa z zatrzymanym o stanie zdrowia ................................................................................................................. . 

Czy zatrzymany lub policjant składał wniosek o badanie lekarskie i jak ten wniosek rozpatrzono ....................... .. . 

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano dnia .......... ......... ..... ............ ............. godz ....... ......... ....... . 

(podpis pol icjanta) (podpis osoby zatrzymanej) 

Kopię niniejszego protokołu otrzymałem dnia ... ..... ..... .............. ........ ..... ..... ...... .... .. o godz .. ............................ ....... . 

(podpis osoby zatrzymanej) 

* Niepotrzebne skreślić . 

** Dotyczy zatrzymanych na mocy art. 15 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. Nr 30, poz. 179, 
z późn o zm.) 


