
Art. 1. Wyra˝a si´ zgod´ na dokonanie przez Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej wypowiedzenia Po-
rozumienia mi´dzy Rzàdem Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej i Rzàdem Zwiàzku Socjalistycznych Republik
Radzieckich o równowa˝noÊci dokumentów o wy-
kszta∏ceniu, stopniach i tytu∏ach naukowych wydawa-
nych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Zwiàzku

Socjalistycznych Republik Radzieckich, podpisanego
w Warszawie dnia 10 maja 1974 r.

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

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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2455

U S TAWA

z dnia 24 wrzeÊnia 2004 r.

o wypowiedzeniu Porozumienia mi´dzy Rzàdem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rzàdem
Zwiàzku Socjalistycznych Republik Radzieckich o równowa˝noÊci dokumentów o wykszta∏ceniu, stopniach

i tytu∏ach naukowych wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
i Zwiàzku Socjalistycznych Republik Radzieckich, podpisanego w Warszawie dnia 10 maja 1974 r.

2456

U S TAWA

z dnia 24 wrzeÊnia 2004 r.

o wypowiedzeniu Porozumienia mi´dzy Rzàdem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rzàdem
Ludowej Republiki Bu∏garii o wzajemnym uznawaniu równowa˝noÊci dokumentów o wykszta∏ceniu

i przyznawaniu stopni i tytu∏ów naukowych wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
i Ludowej Republice Bu∏garii, podpisanego w Sofii dnia 28 paêdziernika 1977 r.

Art. 1. Wyra˝a si´ zgod´ na dokonanie przez Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej wypowiedzenia Poro-
zumienia mi´dzy Rzàdem Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej a Rzàdem Ludowej Republiki Bu∏garii o wza-
jemnym uznawaniu równowa˝noÊci dokumentów
o wykszta∏ceniu i przyznawaniu stopni i tytu∏ów na-
ukowych wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Lu-

dowej i Ludowej Republice Bu∏garii, podpisanego
w Sofii dnia 28 paêdziernika 1977 r.

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

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

2457

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 2 listopada 2004 r.

w sprawie sposobów u˝ycia Êrodków przymusu bezpoÊredniego przez funkcjonariuszy Stra˝y Parku 
oraz przydzia∏u, przechowywania i ewidencji tych Êrodków 

Na podstawie art. 109 ust. 3 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92,
poz. 880) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) sposoby u˝ycia Êrodków przymusu bezpoÊrednie-
go przez funkcjonariuszy Stra˝y Parku, zwanych
dalej „funkcjonariuszami”, podczas realizacji za-
daƒ zwiàzanych z ochronà przyrody i mienia parku
narodowego;



2) sposób przydzia∏u, przechowywania i ewidencji
Êrodków przymusu bezpoÊredniego: 

a) kajdanek,

b) pa∏ki s∏u˝bowej,

c) r´cznego miotacza gazu,

d) paralizatora elektrycznego.

§ 2. 1. Si∏´ fizycznà w postaci chwytów obezw∏ad-
niajàcych oraz podobnych technik obrony lub ataku
mo˝na stosowaç w celu odparcia czynnej napaÊci lub
zmuszenia do wykonania polecenia bàdê zatrzymywa-
nia osoby.

2. U˝ywajàc si∏y fizycznej, nie zadaje si´ uderzeƒ,
chyba ˝e dzia∏a si´ w celu odparcia zamachu na ˝ycie
lub zdrowie ludzkie albo mienie. 

§ 3. 1. Kajdanki zak∏ada si´ na r´ce trzymane
z przodu, a osobie zachowujàcej si´ agresywnie — na
r´ce trzymane z ty∏u; o sposobie za∏o˝enia kajdanek
decyduje funkcjonariusz na podstawie zachowania si´
osoby zatrzymywanej.

2. Kajdanki powinny byç za∏o˝one tak, aby nie ta-
mowa∏y obiegu krwi.

§ 4. 1. Pa∏ki s∏u˝bowej mo˝na u˝yç, je˝eli zastoso-
wanie si∏y fizycznej okaza∏o si´ bezskuteczne. 

2. Pa∏kà s∏u˝bowà zadaje si´ uderzenia w umi´-
Ênione cz´Êci cia∏a, g∏ównie w mi´Ênie koƒczyn oraz
górnà cz´Êç pleców (barki); nie zadaje si´ uderzeƒ
uchwytem pa∏ki.

§ 5. 1. Przy stosowaniu r´cznego miotacza gazu
i paralizatora elektrycznego nale˝y zachowaç szczegól-
nà ostro˝noÊç, uwzgl´dniajàc ich w∏aÊciwoÊci fizycz-
no-chemiczne mogàce stanowiç zagro˝enie dla ˝ycia
i zdrowia ludzkiego.

2. U˝ycie Êrodków przymusu bezpoÊredniego,
o których mowa w ust. 1, powinno nast´powaç zgod-
nie z ich instrukcjà obs∏ugi, w szczególnoÊci:

1) zabrania si´ u˝ywania r´cznych miotaczy gazu
w pomieszczeniach zamkni´tych;

2) wylot dyszy r´cznego miotacza gazu powinien byç
skierowany poni˝ej twarzy osoby, w stosunku do
której jest u˝ywany, oraz powinien znajdowaç si´
w odleg∏oÊci nie mniejszej ni˝ 50 cm od tej osoby
i nie wi´kszej ni˝ 1,5 m;

3) czas u˝ycia r´cznego miotacza gazu powinien wy-
nosiç oko∏o 1 sekundy;

4) paralizatora elektrycznego nale˝y u˝ywaç na umi´-
Ênione cz´Êci cia∏a, z wy∏àczeniem klatki piersio-
wej w okolicy serca oraz okolic stawów kostnych;

5) czas u˝ycia paralizatora elektrycznego powinien
wynosiç oko∏o 1 sekundy.

§ 6. 1. U˝ycie Êrodka przymusu bezpoÊredniego
dokumentuje si´ w notatniku s∏u˝bowym.

2. Je˝eli na skutek zastosowania Êrodka przymusu
bezpoÊredniego nastàpi∏o pogorszenie stanu zdrowia
osoby, wobec której zastosowano Êrodek przymusu
bezpoÊredniego, lub Êmierç osoby, funkcjonariusz
sporzàdza notatk´ s∏u˝bowà i przedstawia jà prze∏o˝o-
nemu.

3. Notatka, o której mowa w ust. 2, powinna zawie-
raç w szczególnoÊci:

1) imi´ i nazwisko oraz numer legitymacji s∏u˝bowej
funkcjonariusza;

2) czas i miejsce zastosowania Êrodka przymusu bez-
poÊredniego;

3) dane osoby, wobec której zastosowano Êrodek
przymusu bezpoÊredniego;

4) szczegó∏owe powody i rodzaj zastosowanego
Êrodka przymusu bezpoÊredniego;

5) opis post´powania poprzedzajàcego zastosowa-
nie Êrodka przymusu bezpoÊredniego;

6) sposób u˝ycia Êrodka przymusu bezpoÊredniego;

7) skutki zastosowania Êrodka przymusu bezpoÊred-
niego;

8) inne wa˝ne okolicznoÊci zdarzenia;

9) dane ustalonych Êwiadków zdarzenia;

10) podpis funkcjonariusza sporzàdzajàcego notatk´.

§ 7. Przydzia∏u Êrodków przymusu bezpoÊredniego
dla funkcjonariuszy dokonuje komendant Stra˝y Par-
ku, na czas pe∏nienia funkcji przez funkcjonariusza, po
uprzednim pouczeniu funkcjonariusza o sposobie u˝y-
cia i przechowywania Êrodków przymusu bezpoÊred-
niego.

§ 8. 1. Ârodki przymusu bezpoÊredniego, o których
mowa w § 1 pkt 2, podlegajà ewidencji w Ksià˝ce ewi-
dencji Êrodków przymusu bezpoÊredniego, której
wzór okreÊla za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.

2. Wydanie i przyj´cie Êrodków przymusu bezpo-
Êredniego, o których mowa w ust. 1, podlegajà ewi-
dencji w Ksià˝ce wydania i przyj´cia Êrodków przymu-
su bezpoÊredniego, której wzór okreÊla za∏àcznik nr 2
do rozporzàdzenia.

3. Poszczególne karty ksià˝ek, o których mowa
w ust. 1 i 2, powinny byç ponumerowane, przeszyte
i zalakowane na ostatniej stronie, z odciÊni´tà piecz´-
cià okràg∏à parku narodowego.

4. Ksià˝ki, o których mowa w ust. 1 i 2, prowadzi
i przechowuje komendant Stra˝y Parku lub upowa˝-
niony przez dyrektora parku narodowego inny funk-
cjonariusz.
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§ 9. Ârodki przymusu bezpoÊredniego, przed wy-
daniem funkcjonariuszowi lub po zwróceniu przez
funkcjonariusza, powinny byç przechowywane w ate-
stowanych szafach lub kasetach metalowych na trwa-
le przymocowanych do pod∏o˝a, zgodnie z warunkami
przechowywania tych Êrodków okreÊlonymi przez pro-
ducenta. 

§ 10. Funkcjonariusz przechowuje przydzielone
Êrodki przymusu bezpoÊredniego w sposób uniemo˝-
liwiajàcy dost´p do nich osób nieuprawnionych.

§ 11. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.1)
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Prezes Rady Ministrów: M. Belka 
———————
1) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdzeniem Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 1993 r. w sprawie funk-

cjonowania Stra˝y Parku w parkach narodowych (Dz. U. Nr 30, poz. 138), które zgodnie z art. 157 ustawy z dnia 16 kwiet-
nia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) w zakresie uregulowanym w § 8—16 traci moc z dniem wejÊcia
w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia. 
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