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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 7 maja 1999 r. 

w sprawie rozciągnięcia niektórych przepisów ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza 
przez statki na jednostki pływające Marynarki Wojennej, Straży Granicznej i Policji. 

Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 16 marca 
1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez 
statki (Dz. U. Nr 47, poz. 243) zarządza się, co następu
je: 

§ 1. Do jednostek pływających Marynarki Wojennej 
stosuje się przepisy art. 6 pkt 2, art. 7 ust. 1,2 i 5, art. 9, 
art. 10 ust. 1, art. 11 i 12, art. 16 ust. 1 i 2 oraz art. 17 
ustawy z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanie
czyszczaniu morza przez statki (Dz. U. Nr 47, poz. 243), 
zwanej dalej " ustawą" . 

§ 2. Do jednostek pływających Straży Granicznej 
stosuje się przepisy art. 1 pkt 1 lit. c), art. 6 pkt 2, art. 7 

ust. 1, 2 i 5, art. 9, art. 10 ust. 1, art. 11-13, art. 15, 
art. 16 ust. 1 i 2 oraz art. 17 ustawy. 

§ 3. Do jednostek pływających Policji stosuje się 
przepisy art. 1, art. 2 ust. 1, art. 3-6, art. 7 ust. 1,2 i 5, 
art. 8 ust. 1 i 3, art. 9, art. 10 ust. 1, art. 11-13, art. 15, 
art. 16 ust. 1 i 2 oraz art. 17 ustawy. 

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

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 10 maja 1999 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, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, 
Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 59, 
poz. 269 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, 
Nr 80, poz. 499, Nr 88, poz. 554, Nr 106, poz. 680, 
Nr 123, poz. 779 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 106, 
poz. 668) 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 i z 1996 r. Nr 52, 
poz. 228) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 12 w ust. 2 wyrazy "stosownie do art. 2154 § 2" 
zastępuje się wyrazami "stosownie do art. 253 
§ 2", 

2) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmie
nie określone w załączniku do niniejszego rozpo
rządzenia, 

3) w załączniku nr 2 do rozporządzenia po wyrazach 
"Dz. U. Nr 30, poz. 179" dodaje się wyrazy "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, z 1995 r. Nr 4, 
poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. 
Nr 59, poz. 269 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, 
poz. 153, Nr 80, poz. 499, Nr 88, poz. 554, Nr 106, 
poz. 680, Nr 123, poz. 779 i Nr 141, poz. 943 oraz 
z 1998 r. Nr 106, poz. 668". 

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

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek 



Dziennik Ustaw Nr 42 - 2341 -

"ZAPOZNAŁEM SIĘ" 

(podpis przełożonego) 

PROTOKÓŁ ZATRZYMANIA OSOBY 

........................................................................................................... dnia 

Poz. 423 

Załącznik do rozporządzenia Rady Mini
strów z dnia 10 maja 1999 r. (poz. 423) 

r. godz ...................... .. 
........................................................................................... z ........................................................................................... .. 

(stopień, imię i nazwisko) (nazwa jednostki Policji) 

w .......................................................................... działający na mocy art. 15 ust. 1 pkt 2a* i 3* 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, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 59, poz. 269 i Nr 106, 
poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 80, poz. 499, Nr 88, poz. 554, Nr 106, poz. 680, Nr 123, poz. 779 i Nr 141, 
poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668) w dniu ............................ o godz .................. w .............................................. . 

(miejsce zatrzymania) 

dokonał zatrzymania ............................................................ s./c.* ......................................... z d ................................ .. 
(imię i nazwisko) 

urodzonego(ej) ............................................ w ..................................... zam .................................................................. . 
(miejsce urodzenia) 

miejsce pracy/nauki* .............................................................................. , którego(ej) tożsamość ustalił na podstawie 

(nazwa i nr dokumentu, rysopis") 

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

(szczegółowo opisać przyczyny zatrzymania) 

Zatrzymany(a) ............................................................................................. pouczony(a) O przysługujących mu(jej) 
na mocy art. 244 § 2, art. 245, art. 246 § 1, art. 612 § 2 Kpk prawie wniesienia do sądu zażalenia na zatrzymanie, 
żądania zawiadomienia o zatrzymaniu osoby najbliższej lub innej osoby wskazanej, zakładu pracy, szkoły lub 
uczelni, kontaktu z adwokatem i bezpośredniej z nim rozmowy, nawiązania kontaktu z urzędem konsularnym lub 
przedstawicielstwem dyplomatycznym, oświadczył(a), co następuje**: 

Oświadczenie zatrzymanego(ej) o stanie zdrowia oraz czy żąda niezwłocznego zbadania przez lekarza .............. .. 

Zatrzymany(a) był(a)/nie był(a) badany(a) przez lekarza oraz jaki był powód badania/odstąpienia od badania* 

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano w dniu .......................................... o godz .......................... . 

(podpis policjanta) (podpis osoby zatrzymanej) 

Kopię niniejszego protokołu otrzymałem(am) 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 późniejszymi zmianami). 




