
§ 7. 1. Oznak´ rybackà umieszcza si´ na dziobie
statku rybackiego, z ka˝dej burty, mo˝liwie najwy˝ej
nad poziomem wody w taki sposób, aby by∏a wyraênie
widoczna z morza i powietrza.

2. Oznak´ rybackà umieszcza si´ tak˝e na dachu
sterówki, jeÊli statek rybacki jà posiada.

§ 8. Oznakà rybackà powinny byç oznakowane rów-
nie˝:

1) cezy, przyw∏oki — na p∏ywakach lub bojkach
Êwietlnych s∏u˝àcych do oznakowania matni
i skrzyde∏;

2) w∏oki, tuki, w∏oczki oraz niewody duƒskie i dobrze˝-
ne:

a) na deskach tra∏owych i orczykach lub

b) na prawym skraju nadbory lub na tulejce zaci-
skowej, poprzez przymocowanie identyfikatora
z oznakà rybackà;

3) wontony, mance, nety, p∏awnice, drygawice — na
skrajnych p∏ywakach ka˝dej sieci i wszystkich boj-
kach;

4) niewody stawne, ̋ aki, alhamy — na skrajnych tycz-
kach lub bojkach;

5) miero˝e — na górnej cz´Êci kab∏àka;

6) w´dy, sznury haczykowe, takle — na p∏ywakach
i wszystkich bojkach;

7) znajdujàce si´ na statku rybackim ∏odzie, tratwy,
p∏ywaki oraz ko∏a ratunkowe.

§ 9. Mi´dzynarodowy sygna∏ wywo∏awczy, jeÊli zo-
sta∏ nadany, umieszcza si´ na dachu sterówki statku ry-
backiego.

§ 10. W terminie do dnia 31 grudnia 2002 r. arma-
torzy powinny oznakowaç statki rybackie i narz´dzia
po∏owowe w sposób okreÊlony w rozporzàdzeniu.

§ 11. Tracà moc:

1) rozporzàdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 2 lutego 2000 r. w sprawie porzàdku przy po-
∏owach i sposobu oznakowania sprz´tu rybackiego
(Dz. U. Nr 9, poz. 126);

2) rozporzàdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 25 lutego 2000 r. w sprawie sposobu prowa-
dzenia ewidencji oraz zasad oznakowania statków
rybackich, wzoru zaÊwiadczenia o wpisie do ewi-
dencji i nadaniu oznaki rybackiej oraz wysokoÊci
pobieranych op∏at za wpis do ewidencji i wydanie
zaÊwiadczenia o wpisie (Dz. U. Nr 15, poz. 193).

§ 12. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

§ 13. Z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità Pol-
skà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej uchyla si´ § 5—9
niniejszego rozporzàdzenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Kalinowski
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z dnia 26 sierpnia 2002 r.

w sprawie trybu przeprowadzania badaƒ lekarskich osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy 
Biura Ochrony Rzàdu.

Na podstawie art. 13 ust. 7 ustawy z dnia 16 marca
2001 r. o Biurze Ochrony Rzàdu (Dz. U. Nr 27, poz. 298
i Nr 106, poz. 1149 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla tryb przeprowadzania
badaƒ lekarskich osoby zatrzymanej przez funkcjona-
riuszy Biura Ochrony Rzàdu, zwanych dalej „funkcjo-
nariuszami”, w sposób zapewniajàcy ochron´ jej zdro-
wia, oraz osoby w∏aÊciwe do przeprowadzenia badaƒ,
przypadki u˝ycia specjalnego Êrodka transportu oraz
sposób dokumentowania przypadków uniemo˝liwie-
nia przeprowadzenia badania.

§ 2. 1. Badanie lekarskie osoby zatrzymanej przez
funkcjonariuszy, zwanej dalej „osobà zatrzymanà”,
przeprowadza si´ na jej proÊb´ lub je˝eli zachodzi uza-
sadniona obawa, ˝e osoba ta znajduje si´ w stanie za-
gra˝ajàcym jej ˝yciu lub zdrowiu.

2. Badanie lekarskie osoby zatrzymanej przeprowa-
dza si´ po dokonaniu przez Biuro Ochrony Rzàdu nie-
zb´dnych czynnoÊci zwiàzanych z zatrzymaniem, chy-
ba ˝e osoba ta ma widoczne obra˝enia cia∏a lub utraci-
∏a przytomnoÊç i wymaga udzielenia pierwszej pomo-
cy medycznej.

§ 3. Badanie lekarskie osoby zatrzymanej przepro-
wadza si´ po wyra˝eniu na nie zgody przez t´ osob´.
Zgoda taka nie jest wymagana, je˝eli stan zdrowia oso-
by zatrzymanej uniemo˝liwia z∏o˝enie przez nià
oÊwiadczenia w tym przedmiocie lub je˝eli wynika to
z przepisów odr´bnych.

§ 4. 1. Badanie lekarskie osoby zatrzymanej prze-
prowadza si´, z zastrze˝eniem ust. 2, na podstawie pi-
semnego wniosku szefa komórki organizacyjnej Biura
Ochrony Rzàdu, która dokona∏a zatrzymania, lub oso-
by przez niego upowa˝nionej.



2. Je˝eli zachodzà okolicznoÊci uzasadniajàce na-
tychmiastowe udzielenie pomocy medycznej, wnio-
sek o przeprowadzenie badania lekarskiego osoby 
zatrzymanej mo˝e byç z∏o˝ony w formie ustnej. Wnio-
sek ten powinien byç nast´pnie potwierdzony na pi-
Êmie.

§ 5. 1. Badanie lekarskie osoby zatrzymanej prze-
prowadza lekarz Biura Ochrony Rzàdu, a je˝eli nie jest
to mo˝liwe — lekarz publicznego zak∏adu opieki zdro-
wotnej, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Je˝eli badanie lekarskie osoby zatrzymanej prze-
prowadza lekarz Biura Ochrony Rzàdu, jest ono przepro-
wadzane na terenie jednostki Biura Ochrony Rzàdu.

§ 6. 1. Biuro Ochrony Rzàdu zapewnia:

1) przewiezienie osoby zatrzymanej w celu przepro-
wadzenia badania lekarskiego, z zastrze˝eniem
ust. 2;

2) bezpieczeƒstwo pracowników s∏u˝by zdrowia
w czasie przeprowadzania badania lekarskiego
osoby zatrzymanej.

2. Je˝eli stan zdrowia osoby zatrzymanej wskazuje
na potrzeb´ u˝ycia do jej przewiezienia specjalnego
Êrodka transportu sanitarnego — przewiezienia doko-
nuje si´ takim Êrodkiem, a w szczególnoÊci Êrodkiem
pogotowia ratunkowego.

§ 7. 1. Po przeprowadzeniu badania lub udzieleniu
pomocy medycznej osobie zatrzymanej lekarz wydaje
zaÊwiadczenie lekarskie o istnieniu lub braku przeciw-
wskazaƒ medycznych do zatrzymania.

2. W przypadku gdy osoba zatrzymana swym za-
chowaniem uniemo˝liwia przeprowadzenie badania
lekarskiego, okolicznoÊç t´ lekarz odnotowuje w za-
Êwiadczeniu lekarskim, o którym mowa w ust. 1.

3. ZaÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 1, otrzy-
muje osoba zatrzymana oraz funkcjonariusz, który do-
∏àcza je do meldunku skierowanego do Szefa Biura
Ochrony Rzàdu.

§ 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik
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z dnia 2 wrzeÊnia 2002 r.

w sprawie warunków przejazdu funkcjonariusza Biura Ochrony Rzàdu oraz cz∏onków jego rodziny 
na koszt Biura Ochrony Rzàdu.

Na podstawie art. 65 ust. 4 ustawy z dnia 16 marca
2001 r. o Biurze Ochrony Rzàdu (Dz. U. Nr 27, poz. 298
i Nr 106, poz. 1149 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Prawo przejazdu funkcjonariusza Biura
Ochrony Rzàdu oraz jego ma∏˝onka i dzieci pozostajà-
cych na jego utrzymaniu, zwanych dalej „osobami
uprawnionymi”, na koszt Biura Ochrony Rzàdu obej-
muje przejazd Êrodkami publicznego transportu zbio-
rowego, wykonywany przez:

1) spó∏k´ akcyjnà „Polskie Koleje Paƒstwowe Spó∏ka
Akcyjna”, albo

2) przedsi´biorstwa komunikacji autobusowej, je˝eli
nie ma po∏àczenia kolejowego, 

najkrótszà trasà kolejowà lub autobusowà, albo ∏àcz-
nie transportem kolejowym i autobusowym.

2. Prawo do przejazdu ustala si´ wed∏ug stanu ro-
dzinnego funkcjonariusza Biura Ochrony Rzàdu, zwa-
nego dalej „funkcjonariuszem”, w dniu wykorzystania
prawa do przejazdu.

§ 2. 1. Zwrot kosztów przejazdu Êrodkami publiczne-
go transportu kolejowego przys∏uguje w wysokoÊci cen
biletów za przejazd w drugiej klasie pociàgu poÊpiesz-
nego lub w pierwszej klasie pociàgu osobowego.

2. Zwrot kosztów przejazdu Êrodkami publicznego
transportu autobusowego przys∏uguje w wysokoÊci
faktycznie poniesionych kosztów.

§ 3. W razie zbiegu uprawnieƒ do przejazdu na
koszt Biura Ochrony Rzàdu z tytu∏u s∏u˝by obojga ma∏-
˝onków b´dàcych funkcjonariuszami, osoby upraw-
nione mogà skorzystaç z tego prawa tylko z tytu∏u s∏u˝-
by jednego ma∏˝onka.

§ 4. 1. Zwrotu poniesionych kosztów przejazdu do-
konuje si´ na podstawie oÊwiadczenia funkcjonariusza
w celu zwrotu kosztów za wykorzystany przejazd, któ-
rego wzór okreÊla za∏àcznik do rozporzàdzenia.

2. Prawo do przejazdu nie obejmuje op∏at dodatko-
wych i dop∏at.

3. Przy zwrocie kosztów przejazdu uwzgl´dnia si´
posiadane przez osob´ uprawnionà, w tym wykupione,
ulgi na przejazdy Êrodkami publicznego transportu
zbiorowego.

§ 5. Zwrot kosztów przejazdu wyp∏aca komórka fi-
nansowa Biura Ochrony Rzàdu w terminie miesiàca od
dnia z∏o˝enia oÊwiadczenia, o którym mowa w § 4 ust. 1.

§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: K. Janik


