
Na podstawie art. 15 ust. 8 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:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla sposób post´powania
policjantów oraz wzory dokumentów stosowanych
przy wykonywaniu nast´pujàcych czynnoÊci s∏u˝bo-
wych:

1) legitymowania osób w celu ustalenia ich to˝sa-
moÊci;

2) zatrzymywania osób:

a) pozbawionych wolnoÊci, które na podstawie ze-
zwolenia w∏aÊciwego organu opuÊci∏y areszt
Êledczy albo zak∏ad karny i w wyznaczonym ter-
minie nie powróci∏y do niego,

b) stwarzajàcych w sposób oczywisty bezpoÊred-
nie zagro˝enie dla ˝ycia lub zdrowia ludzkiego,
a tak˝e dla mienia;

3) pobierania od osób wymazu ze Êluzówki policzków
w celu identyfikacji osób o nieustalonej to˝samo-
Êci oraz osób usi∏ujàcych ukryç swojà to˝samoÊç,
je˝eli ustalenie to˝samoÊci w inny sposób nie jest
mo˝liwe;

4) pobierania materia∏u biologicznego ze zw∏ok ludz-
kich o nieustalonej to˝samoÊci;

5) dokonywania kontroli osobistej, a tak˝e przeglàda-
nia zawartoÊci baga˝y i sprawdzania ∏adunku
w portach i na dworcach oraz w Êrodkach trans-
portu làdowego, powietrznego i wodnego, w razie
istnienia uzasadnionego podejrzenia pope∏nienia
czynu zabronionego pod groêbà kary; 

6) obserwowania i rejestrowania przy u˝yciu Êrod-
ków technicznych obrazu zdarzeƒ w miejscach pu-
blicznych, a w przypadku czynnoÊci operacyjno-
-rozpoznawczych i administracyjno-porzàdkowych

podejmowanych na podstawie ustawy — tak˝e
i dêwi´ku towarzyszàcego tym zdarzeniom.

§ 2. 1. Policjant, który przyst´puje do czynnoÊci
s∏u˝bowych, o których mowa w § 1 pkt 1—3 i 5, jest
obowiàzany:

1) podaç stopieƒ, imi´ i nazwisko; a je˝eli jest nie-
umundurowany, jest obowiàzany okazaç ponadto
legitymacj´ s∏u˝bowà w taki sposób, aby osoba,
wobec której podejmuje czynnoÊç s∏u˝bowà, mia-
∏a mo˝liwoÊç odczytania numeru i nazwy organu
wydajàcego legitymacj´ oraz nazwiska policjanta;

2) podaç podstaw´ prawnà oraz przyczyn´ podj´cia
czynnoÊci s∏u˝bowej;

3) na ˝àdanie osoby, wobec której podj´to czynnoÊci
s∏u˝bowe, umo˝liwiç odnotowanie danych, o któ-
rych mowa w pkt 1.

2. Po zakoƒczeniu wykonywania czynnoÊci s∏u˝bo-
wych, o których mowa w § 1 pkt 1—3 i 5, policjant in-
formuje osob´, wobec której je podj´to, o prawie z∏o-
˝enia za˝alenia do w∏aÊciwego miejscowo prokuratora
na sposób przeprowadzenia tych czynnoÊci. 

§ 3. 1. Policjant zwraca si´ pisemnie lub ustnie do
osób posiadajàcych wiedz´ specjalistycznà o udziele-
nie pomocy w wykonaniu czynnoÊci s∏u˝bowych,
o których mowa w § 1 pkt 3—6, je˝eli jest to koniecz-
ne do zapewnienia prawid∏owego rezultatu tych czyn-
noÊci.

2. Je˝eli przedmioty ujawnione w wyniku czynno-
Êci s∏u˝bowych, o których mowa w § 1, stwarzajà nie-
bezpieczeƒstwo dla ˝ycia, zdrowia ludzkiego lub mie-
nia, policjant jest obowiàzany podjàç dzia∏ania zmie-
rzajàce do usuni´cia tego niebezpieczeƒstwa.

Rozdzia∏ 2

Legitymowanie osób

§ 4. Policjant ustala to˝samoÊç osoby legitymowa-
nej na podstawie: 

1) dowodu osobistego; 

2) paszportu;

3) zagranicznego dokumentu to˝samoÊci;

4) innego niebudzàcego wàtpliwoÊci dokumentu za-
opatrzonego w fotografi´ i oznaczonego nume-
rem lub serià;
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5) oÊwiadczenia osoby, której to˝samoÊç zosta∏a
ustalona na podstawie dokumentów, o których
mowa w pkt 1—4; 

6) telefonicznego lub osobistego porozumienia si´
z osobà wskazanà przez osob´ legitymowanà.

§ 5. W przypadku legitymowania osoby znajdujà-
cej si´ w pojeêdzie, policjant mo˝e, ze wzgl´dów bez-
pieczeƒstwa, ˝àdaç opuszczenia pojazdu przez t´ oso-
b´ oraz inne osoby znajdujàce si´ w pojeêdzie.

§ 6. Policjant mo˝e odstàpiç od legitymowania
osoby, która jest mu znana osobiÊcie. 

§ 7. Policjant dokumentuje legitymowanie osoby
w notatniku s∏u˝bowym lub na odpowiednim noÊniku
technicznym albo w notatce s∏u˝bowej, okreÊlajàc da-
t´, czas, miejsce i przyczyn´ legitymowania oraz na-
st´pujàce dane osoby legitymowanej:

1) imi´ (imiona) i nazwisko;

2) dat´ i miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub
pobytu oraz, w miar´ mo˝liwoÊci, numer PESEL;

3) rodzaj i cechy identyfikacyjne dokumentu, na pod-
stawie którego ustalono to˝samoÊç osoby legity-
mowanej.

Rozdzia∏ 3

Zatrzymywanie osób

§ 8. 1. Policjant przy zatrzymywaniu osoby jest
obowiàzany podjàç wobec niej kolejno nast´pujàce
czynnoÊci:

1) okreÊlone w § 2 ust. 1;

2) sprawdziç, czy osoba zatrzymywana posiada przy
sobie broƒ lub inne niebezpieczne przedmioty mo-
gàce s∏u˝yç do pope∏nienia przest´pstwa lub wy-
kroczenia albo przedmioty mogàce stanowiç do-
wody w post´powaniu lub podlegajàce przepad-
kowi; 

3) odebraç broƒ i przedmioty, o których mowa w pkt 2;

4) wylegitymowaç osob´ zatrzymywanà;

5) poinformowaç osob´ zatrzymywanà o zatrzyma-
niu oraz uprzedziç o obowiàzku podporzàdkowa-
nia si´ wydawanym poleceniom, a tak˝e o mo˝li-
woÊci u˝ycia Êrodków przymusu bezpoÊredniego
w przypadku niepodporzàdkowania si´ wydanym
poleceniom; 

6) doprowadziç osob´ zatrzymanà do jednostki orga-
nizacyjnej Policji.

2. W przypadku zatrzymywania osoby, co do której
z posiadanych informacji lub okolicznoÊci faktycznych
wynika, ˝e mo˝e posiadaç broƒ palnà lub inne niebez-
pieczne przedmioty mogàce s∏u˝yç do pope∏nienia
przest´pstwa lub wykroczenia albo mogàce stanowiç
dowody w post´powaniu lub podlegajàce przepadko-
wi, policjant, przyst´pujàc do zatrzymania, poprzedza
je okrzykiem „Policja”, a nast´pnie kolejno wykonuje
czynnoÊci: 

1) sprawdza, czy osoba zatrzymywana posiada przy
sobie broƒ lub inne niebezpieczne przedmioty mo-
gàce s∏u˝yç do pope∏nienia przest´pstwa lub wy-
kroczenia albo przedmioty mogàce stanowiç dowo-
dy w post´powaniu lub podlegajàce przepadkowi;

2) odbiera broƒ i przedmioty, o których mowa w pkt 1;

3) okreÊlone w § 2 ust. 1;

4) informuje osob´ zatrzymywanà o zatrzymaniu
oraz uprzedza o obowiàzku podporzàdkowania si´
wydawanym poleceniom, a tak˝e o mo˝liwoÊci
u˝ycia Êrodków przymusu bezpoÊredniego w przy-
padku niepodporzàdkowania si´ wydanym pole-
ceniom; 

5) doprowadza osob´ zatrzymanà do jednostki orga-
nizacyjnej Policji.

§ 9. 1. Policjant jest obowiàzany udzieliç, w grani-
cach dost´pnych Êrodków, pierwszej pomocy medycz-
nej osobie zatrzymanej, która ma widoczne obra˝enia
cia∏a lub utraci∏a przytomnoÊç.

2. Osobie zatrzymanej nale˝y zapewniç tak˝e bada-
nie lekarskie w przypadku:

1) wymienionym w ust. 1; 

2) ˝àdania przez osob´ zatrzymanà niezw∏ocznego
zbadania przez lekarza; 

3) oÊwiadczenia osoby zatrzymanej, ˝e cierpi ona na
schorzenia wymagajàce sta∏ego lub okresowego
leczenia, którego przerwanie zagra˝a∏oby ˝yciu lub
zdrowiu; 

4) gdy z posiadanych przez Policj´ informacji lub
z okolicznoÊci zatrzymania wynika, ˝e osoba za-
trzymana jest chora zakaênie;

5) zatrzymania kobiety ci´˝arnej. 

§ 10. 1. Po doprowadzeniu osoby zatrzymanej do
jednostki organizacyjnej Policji policjant wykonuje ko-
lejno nast´pujàce czynnoÊci:

1) poucza osob´ zatrzymanà z powodu stworzenia
w sposób oczywisty bezpoÊredniego zagro˝enia dla
˝ycia i zdrowia ludzkiego lub mienia, o prawie do:

a) wniesienia, w terminie 7 dni, za˝alenia na za-
trzymanie do sàdu rejonowego w∏aÊciwego dla
miejsca zatrzymania, 

b) zawiadomienia o zatrzymaniu wskazanej osoby
najbli˝szej oraz pracodawcy, uczelni lub szko∏y,
a tak˝e dowódcy, je˝eli osoba zatrzymana jest
˝o∏nierzem,

c) nawiàzania w dost´pnej formie kontaktu z ad-
wokatem, a tak˝e bezpoÊredniej z nim rozmowy
w obecnoÊci policjanta,

d) nawiàzania kontaktu z urz´dem konsularnym
lub przedstawicielstwem dyplomatycznym, je-
˝eli osoba zatrzymana jest cudzoziemcem;
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2) wys∏uchuje osob´ zatrzymanà na okolicznoÊç za-
trzymania;

3) sporzàdza protokó∏ zatrzymania osoby;

4) dor´cza osobie zatrzymanej kopi´ protoko∏u za-
trzymania, za potwierdzeniem odbioru;

5) na ˝àdanie zatrzymanego podejmuje czynnoÊci
majàce na celu realizacj´ praw, o których mowa
w pkt 1;

6) powiadamia o zatrzymaniu miejscowo w∏aÊciwe-
go prokuratora. 

2. CzynnoÊci wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 5 nie
wykonuje si´ w odniesieniu do osób zatrzymanych
pozbawionych wolnoÊci, które na podstawie zezwole-
nia w∏aÊciwego organu opuÊci∏y areszt Êledczy albo
zak∏ad karny i w wyznaczonym terminie nie powróci∏y
do niego.

3. Je˝eli zachowanie osoby zatrzymanej wskazuje
na to, ˝e jest ona pod wp∏ywem alkoholu lub innego
podobnie dzia∏ajàcego Êrodka albo z innych powodów
ma zak∏óconà ÊwiadomoÊç, czynnoÊci okreÊlone
w ust. 1 pkt 1 i 4 wykonuje si´ po ustaniu przyczyn za-
k∏ócajàcych ÊwiadomoÊç osoby zatrzymanej.

4. Wzór protoko∏u zatrzymania osoby okreÊla za-
∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.

§ 11. Za˝alenie na zatrzymanie wniesione przez
osob´ zatrzymanà niezw∏ocznie przekazuje si´ w∏aÊci-
wemu dla miejsca zatrzymania sàdowi rejonowemu
wraz z kopià protoko∏u zatrzymania oraz materia∏ami
uzasadniajàcymi zatrzymanie.

§ 12. Osob´ zatrzymanà umieszcza si´ w pomiesz-
czeniu jednostki organizacyjnej Policji przeznaczonym
dla osób zatrzymanych, z tym ˝e osob´, o której mo-
wa w § 1 pkt 2 lit. a, jedynie na czas trwania przeszko-
dy uniemo˝liwiajàcej doprowadzenie do aresztu Êled-
czego lub zak∏adu karnego, stosownie do art. 253 § 2
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny wy-
konawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z póên. zm.2)).

Rozdzia∏ 4

Pobieranie od osób wymazu ze Êluzówki policzków
oraz pobieranie materia∏u biologicznego ze zw∏ok

ludzkich o nieustalonej to˝samoÊci

§ 13. 1. Wymaz ze Êluzówki policzków od osób lub
materia∏ biologiczny ze zw∏ok ludzkich o nieustalonej
to˝samoÊci pobiera si´ przy u˝yciu przeznaczonych
specjalnie do tych celów pakietów kryminalistycz-
nych, oznakowanych indywidualnym kodem kresko-
wym.

2. Z pobrania od osób wymazu ze Êluzówki policz-
ków policjant sporzàdza protokó∏ wed∏ug wzoru sta-
nowiàcego za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.

3. Z pobrania materia∏u biologicznego ze zw∏ok
ludzkich o nieustalonej to˝samoÊci policjant sporzà-
dza protokó∏ wed∏ug wzoru stanowiàcego za∏àcznik
nr 3 do rozporzàdzenia.

4. Wymaz pobrany ze Êluzówki policzków lub ma-
teria∏ biologiczny pobrany ze zw∏ok ludzkich o nieusta-
lonej to˝samoÊci umieszcza si´ w pojemniku oznaczo-
nym tymi samymi kodami kreskowymi, jakimi zosta∏y
oznaczone pakiety kryminalistyczne u˝yte do pobra-
nia.

5. Protoko∏y, o których mowa w ust. 2 i 3, oznacza
si´ tymi samymi kodami kreskowymi, jakimi zosta∏y
oznaczone pakiety kryminalistyczne u˝yte do pobra-
nia.

§ 14. 1. Pobrania, o którym mowa w § 13 ust. 1, do-
konujà policjanci przeszkoleni w tym zakresie albo na
pisemny lub ustny wniosek policjanta uprawniony
pracownik s∏u˝by zdrowia albo instytucji naukowej
lub specjalistycznej powo∏anej do przeprowadzenia
badaƒ genetycznych.

2. W przypadku zastosowania Êrodków przymusu
bezpoÊredniego wobec osoby w celu pobrania wyma-
zu ze Êluzówki policzków, fakt ten odnotowuje si´
w protokole pobrania wymazu.

§ 15. 1. Policjant prowadzàcy czynnoÊci s∏u˝bowe
w sprawie identyfikacji zw∏ok ludzkich o nieustalonej
to˝samoÊci jest obowiàzany podjàç czynnoÊci zmie-
rzajàce do pobrania ze zw∏ok materia∏u biologicznego
w postaci próbek z tkanek.

2. Próbki z tkanek ze zw∏ok ludzkich o nieustalonej
to˝samoÊci pobiera w obecnoÊci policjanta uprawnio-
ny pracownik s∏u˝by zdrowia albo instytucji naukowej
lub specjalistycznej powo∏anej do przeprowadzenia
badaƒ genetycznych. 

3. Policjant mo˝e w przypadkach niecierpiàcych
zw∏oki pobraç ze zw∏ok ludzkich o nieustalonej to˝sa-
moÊci próbk´ z tkanek w postaci cebulek w∏osów, je-
˝eli zosta∏ przeszkolony w tym zakresie.

Rozdzia∏ 5

Kontrola osobista, przeglàdanie zawartoÊci baga˝y
i sprawdzanie ∏adunków w portach i na dworcach

oraz w Êrodkach transportu làdowego,
powietrznego i wodnego

§ 16. 1. Osoba, która ma byç poddana kontroli oso-
bistej, mo˝e ˝àdaç obecnoÊci przy tej czynnoÊci osoby
wskazanej przez siebie.

2. Policjant spe∏nia ˝àdanie, o którym mowa
w ust. 1, je˝eli nie utrudni to lub nie uniemo˝liwi prze-
prowadzenia kontroli osobistej.
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3. Policjant mo˝e przybraç osob´ trzecià do obec-
noÊci przy kontroli osobistej, je˝eli uzna to za koniecz-
ne do uzyskania w∏aÊciwego rezultatu kontroli.

§ 17. Kontrol´ osobistà powinien przeprowadzaç,
w miar´ mo˝liwoÊci, policjant tej samej p∏ci, co osoba
kontrolowana, w pomieszczeniu niedost´pnym na
czas kontroli dla osób postronnych.

§ 18. 1. Policjant przeglàda zawartoÊç baga˝y lub
sprawdza ∏adunek znajdujàcy si´ w portach, na dwor-
cach oraz w Êrodkach transportu làdowego, wodnego
i powietrznego w obecnoÊci posiadacza baga˝y lub ∏a-
dunku albo przedstawiciela przewoênika, spedytora
lub agenta morskiego.

2. Policjant przeglàda zawartoÊç baga˝u lub
sprawdza ∏adunek przyj´ty do przewozu wy∏àcznie
w obecnoÊci przedstawiciela przewoênika, spedytora
lub agenta morskiego.

3. W przypadku braku mo˝liwoÊci zapewnienia na-
tychmiastowej obecnoÊci osób, o których mowa
w ust. 1 i 2, policjant mo˝e przejrzeç zawartoÊç baga-
˝y lub sprawdziç ∏adunek bez ich obecnoÊci, je˝eli
z posiadanych informacji wynika, ˝e zw∏oka mo˝e spo-
wodowaç zagro˝enie dla ˝ycia, zdrowia ludzkiego lub
mienia, lub gdy istnieje uzasadniona obawa zniszcze-
nia bàdê utracenia rzeczy mogàcych stanowiç dowód
w sprawie lub które podlegajà zaj´ciu w post´powa-
niu karnym.

§ 19. 1. Policjant dokumentuje czynnoÊci s∏u˝bo-
we, o których mowa w § 16—18, w notatniku s∏u˝bo-
wym, okreÊlajàc dat´, czas, miejsce i przyczyn´ prze-
prowadzenia czynnoÊci, dane dotyczàce osób obj´-
tych czynnoÊciami oraz w nich uczestniczàcych oraz
rodzaj i wynik czynnoÊci.

2. Na ˝àdanie osoby poddanej kontroli osobistej
albo przedstawiciela w∏aÊciciela, przewoênika, spedy-
tora lub agenta morskiego policjant sporzàdza proto-
kó∏ przeprowadzonych czynnoÊci, wed∏ug wzoru sta-
nowiàcego za∏àcznik nr 4 do rozporzàdzenia.

Rozdzia∏ 6

Obserwowanie i rejestrowanie obrazu i dêwi´ku
zdarzeƒ w miejscach publicznych

§ 20. Obserwowanie i rejestrowanie obrazu i dêwi´-
ku zdarzeƒ w miejscach publicznych nast´puje plano-
wo lub doraênie w sposób:

1) bezpoÊredni — w przypadku obecnoÊci policjan-
tów w miejscu prowadzenia obserwacji i rejestra-
cji obrazu i dêwi´ku zdarzeƒ;

2) zdalny — przy u˝yciu urzàdzeƒ teleinformatycz-
nych przekazujàcych obraz i dêwi´k zdarzeƒ na od-
leg∏oÊç;

3) jawny lub przy u˝yciu metod uniemo˝liwiajàcych
osobom nieupowa˝nionym ustalenie faktu prowa-
dzenia obserwacji i rejestracji.

§ 21. Policjant dokumentuje czynnoÊci s∏u˝bowe,
o których mowa w § 20, stosownie do okolicznoÊci
i wyników obserwacji oraz dyspozycji podmiotu decy-
dujàcego o podj´ciu obserwacji w notatniku s∏u˝bo-
wym, notatce s∏u˝bowej, notatce urz´dowej, komuni-
kacie, meldunku lub na odpowiednim noÊniku tech-
nicznym, okreÊlajàc miejsce i czas ich rozpocz´cia i za-
koƒczenia oraz rodzaj u˝ytych Êrodków technicznych.

Rozdzia∏ 7

Przepis koƒcowy

§ 22. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.3)

Prezes Rady Ministrów: M. Belka
———————
3) Z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia traci

moc rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 17 wrzeÊnia
1990 r. w sprawie trybu legitymowania, zatrzymywania
osób, dokonywania kontroli osobistej oraz przeglàdania
baga˝y i sprawdzania ∏adunku przez policjantów (Dz. U.
Nr 70, poz. 409, z 1996 r. Nr 52, poz. 228 oraz z 1999 r.
Nr 42, poz. 423), zachowane w mocy na podstawie art. 3
ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o Poli-
cji oraz ustawy — Kodeks post´powania karnego (Dz. U.
z 2005 r. Nr 10, poz. 70).
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Rady Ministrów
z dnia 8 lutego 2005 r. (poz. 204)

Za∏àcznik nr 1
WZÓR
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR
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Za∏àcznik nr 3

WZÓR
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Za∏àcznik nr 4

WZÓR
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