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nansowej górnictwa siarki (Dz. U. Nr 74,
poz. 856 oraz z 2003 r. Nr 175, poz. 1693),”;

2) w art. 411 dodaje si´ ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. Finansowanie celów okreÊlonych w art. 410
ust. 1 pkt 5a odbywa si´ w formie dotacji.
Ogólnà kwot´ Êrodków przeznaczanych na ten
cel okreÊla roczny plan finansowy Narodowe-
go Funduszu. WysokoÊç dotacji okreÊla szcze-
gó∏owy harmonogram prac likwidacyjnych
i rekultywacyjnych obejmujàcy rodzaj i zakres
zadaƒ, wysokoÊç niezb´dnych nak∏adów i czas

ich realizacji zatwierdzony przez Narodowy
Fundusz.

1b. Dotacja, o której mowa w ust. 1a, wykorzystana
niezgodnie ze szczegó∏owym harmonogra-
mem prac likwidacyjnych i rekultywacyjnych
podlega zwrotowi do Narodowego Funduszu.”.

Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

1694
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 23 wrzeÊnia 2003 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreÊlenia przypadków oraz warunków i sposobów u˝ycia 
przez policjantów Êrodków przymusu bezpoÊredniego

Na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwiet-
nia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z póên.
zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
17 wrzeÊnia 1990 r. w sprawie okreÊlenia przypadków
oraz warunków i sposobów u˝ycia przez policjantów
Êrodków przymusu bezpoÊredniego (Dz. U. Nr 70,
poz. 410, z 1996 r. Nr 10, poz. 58, z 2000 r. Nr 16,
poz. 206 oraz z 2002 r. Nr 196, poz. 1657) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 6:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kajdanki lub prowadnice mo˝na stosowaç
wobec osób skazanych, tymczasowo aresz-
towanych lub zatrzymanych w celu udarem-
nienia ucieczki albo zapobie˝enia czynnej na-
paÊci lub czynnemu oporowi. Kajdanki lub
prowadnice stosuje si´ tak˝e na polecenie
sàdu lub prokuratora.”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a—1c w brzmieniu:
„1a. Kajdanki lub prowadnice stosuje si´ w celu

cz´Êciowego unieruchomienia koƒczyn
górnych osoby, wobec której stosuje si´ ten
Êrodek.

1b. Kajdanki lub prowadnice zak∏ada si´ na r´-
ce trzymane z przodu. W przypadku gdy
osoba jest agresywna lub niebezpieczna,
mo˝na za∏o˝yç kajdanki na r´ce trzymane
z ty∏u.

1c. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
mo˝na zastosowaç kajdanki przeznaczone
do zak∏adania na nogi wobec osób tymcza-

sowo aresztowanych lub skazanych na kar´
pozbawienia wolnoÊci.”,

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Nie stosuje si´ kajdanek i prowadnic wobec

osób w wieku poni˝ej 17 lat, z wyjàtkiem nie-
letnich w wieku powy˝ej 15 lat podejrzanych
o pope∏nienie przest´pstwa przeciwko ˝yciu
lub zdrowiu.”;

2) uchyla si´ § 7;

3) w § 17 po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Notatka s∏u˝bowa, o której mowa w ust. 2, po-
winna zawieraç w szczególnoÊci:
1) stopieƒ s∏u˝bowy, imi´ i nazwisko policjan-

ta,
2) czas i miejsce zastosowania Êrodka przy-

musu bezpoÊredniego,
3) dane osoby, wobec której zastosowano

Êrodek przymusu bezpoÊredniego,
4) szczególne powody i rodzaj zastosowane-

go Êrodka przymusu bezpoÊredniego,
5) opis post´powania poprzedzajàcego za-

stosowanie Êrodka przymusu bezpoÊred-
niego,

6) skutki zastosowania Êrodka przymusu bez-
poÊredniego,

7) w razie potrzeby okreÊlenie sposobu reali-
zacji przepisów § 1 ust. 2 i § 16,

8) inne wa˝ne okolicznoÊci zdarzenia,
9) dane ustalonych Êwiadków zdarzenia,

10) podpis policjanta sporzàdzajàcego notat-
k´.”.

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

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676,
Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153,
poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688 oraz
z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188
i 1190, Nr 137, poz. 1302 i Nr 166, poz. 1609.


