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12. "Pom-Eko" Spółka z ograniczoną odpowie
dzialnością w Szczecinku 

13. Podhalańska Fabryka Aparatury Pomiarowej 

"Lima-Therm" Spółka z ograniczoną odpowiedzialno
ścią w Limanowej. 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 23 stycznia 1996 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków oraz warunków i sposobów użycia przez poli
cjantów środków przymusu bezpośredniego. 

Na podstawie art. 16 ust. 4 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 określenia przypadków 
oraz warunków i sposobów użycia przez policjantów 
środków przymusu bezpośredniego (Dz. U. Nr 70, poz. 
410) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 3: 

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
,,4) pałki służbowe zwykłe, szturmowe i wielo

funkcyjne," 
b) pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

,,7) pociski niepenetracyjne, miotane z broni pal
nej."; 

2) w § 13 ust. 2,3 i 4 otrzymują brzmienie: 
,,2. Nie wolno stosować pałki służbowej zwykłej 

i szturmowej wobec osób stawiających bierny 
opór, chyb;:! że zastosowanie siły fizycznej oka
zało się bezskuteczne. 

3. Zabrania się: 
1) zadawania uderzeń i pchnięć pałką służbową 

w głowę, szyję, brzuch i nieumięśnione oraz 
szczególnie wrażliwe części ciała, a także sto
sowania na te części ciała blokady i zakłada
nia dźwigni, 

2) zadawania uderzeń rękojeścią pałki służbowej 
wielofunkcyjnej, 

3) stosowania pałki służbowej wobec osób, 
w stosunku do których użyto kajdanek, pro
wadnic, kaftanów bezpieczeństwa lub pasów 
i siatek obezwładniających. 

4. Wolno zadawać uderzenia i pchnięcia pałką 
służbową we wszystkie części ciała w celu od
parcia bezpośredniego, bezprawnego zama
chu na życie lub zdrowie własne lub innej oso
by."; 

3) w § 15: 
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Pies służbowy powinien mieć założony kaga
niec. Nie dotyczy to psa służbowego specjal
nie wytresowanego do działania bez kagań-
ca .", 

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 
,,3. Pies słu żbowy nie wytresowany do działania 

bez kagańca może być wykorzystany bez ka
gańca tylko do odpierania czynnej napaści 
albo gdy jest używany do czynności służbo
wych podejmowanych wobec osób, o któ
rych mowa wart. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy o Po
licji." 

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

Prezes Rady Ministrów: J. Oleksy 
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ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI 

z dnia 24 stycznia 1996 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach pu
blicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców 

w węzłowych sprawach publicznych. 

Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 29 grud
nia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 1993 r. Nr 7, 
poz. 34 oraz z 1995 r. Nr 66, poz. 335 i Nr 142, poz. 701) 

w związku z art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 29 czerwca 
1995 r. o referendum (Dz. U. Nr 99, poz. 487) zarządza 
się, co następuje: 


