
2) tryb przekazywania informacji oraz dowodów po-
pe∏nionego przest´pstwa w∏adzom innych
paƒstw.

§ 2. Je˝eli na statku zosta∏o pope∏nione przest´p-
stwo, a tak˝e w przypadku zatrzymania na statku oso-
by podejrzanej o pope∏nienie przest´pstwa, kapitan
statku zawiadamia, za poÊrednictwem dyrektora urz´-
du morskiego, prokuratora w siedzibie macierzystego
portu statku.

§ 3. Je˝eli statek nie zmierza do portu polskiego,
kapitan statku przekazuje, o ile zaistnieje taka mo˝li-
woÊç, osob´ podejrzanà o pope∏nienie przest´pstwa
wraz z dowodami jego pope∏nienia kapitanowi innego
statku o polskiej przynale˝noÊci, który zmierza do por-
tu polskiego, albo dowódcy polskiej jednostki p∏ywajà-
cej Marynarki Wojennej, Stra˝y Granicznej lub Policji.

§ 4. 1. W przypadku gdy zatrzymana na statku oso-
ba podejrzana o pope∏nienie przest´pstwa nie jest
obywatelem polskim, kapitan statku zawiadamia, za
poÊrednictwem dyrektora urz´du morskiego, tak˝e
Ministra SprawiedliwoÊci.

2. Minister SprawiedliwoÊci po otrzymaniu zawia-
domienia podejmuje dzia∏ania niezb´dne do przekaza-
nia informacji o fakcie zatrzymania w∏aÊciwemu orga-
nowi paƒstwa, którego osoba podejrzana o pope∏nie-
nie przest´pstwa jest obywatelem, a je˝eli osoba ta
jest bezpaƒstwowcem — w∏aÊciwemu organowi paƒ-
stwa, w którym osoba ta ma sta∏e miejsce zamieszka-
nia.

§ 5. 1. Kapitan statku, w ramach posiadanych Êrod-
ków technicznych, umo˝liwia zatrzymanej na statku
osobie podejrzanej o pope∏nienie przest´pstwa kon-
takt z przedstawicielem paƒstwa, którego osoba ta jest
obywatelem, a je˝eli osoba ta jest bezpaƒstwowcem
— z przedstawicielem paƒstwa, w którym osoba ta ma
sta∏e miejsce zamieszkania, oraz skorzystanie z prawa
odwiedzin na statku przez przedstawiciela tego paƒ-
stwa.

2. Ustalenie trybu kontaktowania si´ oraz odwie-
dzin, o których mowa w ust. 1, nast´puje za poÊrednic-
twem Ministra SprawiedliwoÊci. 

§ 6. Je˝eli statek, na którym znajduje si´ osoba po-
dejrzana o pope∏nienie przest´pstwa, przed zawini´-
ciem do portu polskiego wp∏ywa do portu paƒstwa
obcego, kapitan statku zawiadamia polskiego konsula,
w∏aÊciwego ze wzgl´du na siedzib´ portu, o przeby-
waniu na statku osoby podejrzanej o pope∏nienie
przest´pstwa celem przekazania tej informacji w∏aÊci-
wym organom tego paƒstwa.

§ 7. Do przekazywania dowodów pope∏nienia prze-
st´pstwa paƒstwu obcemu stosuje si´ przepisy Ko-
deksu post´powania karnego o przekazywaniu dowo-
dów rzeczowych za granic´.

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

Minister Infrastruktury: K. Opawski
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 28 lutego 2005 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnieƒ 
przez kierujàcych pojazdami, instruktorów i egzaminatorów

Na podstawie art. 115 ust. 1 ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z póên. zm.2)) zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie szkolenia, egzami-
nowania i uzyskiwania uprawnieƒ przez kierujàcych

pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U.
Nr 150, poz. 1681 oraz z 2003 r. Nr 110, poz. 1048
i Nr 232, poz. 2334) po § 1 dodaje si´ § 1a w brzmie-
niu:

„§ 1a. Wzór wniosku o wpis do rejestru przedsi´bior-
ców prowadzàcych oÊrodki szkolenia kierow-
ców oraz wzór zaÊwiadczenia potwierdzajàce-
go wpis przedsi´biorcy do tego rejestru okre-
Êla rozporzàdzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 7 wrzeÊnia 2004 r. w sprawie wzoru
wniosku o wpis do rejestru przedsi´biorców
prowadzàcych oÊrodki szkolenia kierowców
oraz wzoru zaÊwiadczenia potwierdzajàcego
wpis przedsi´biorcy do tego rejestru (Dz. U. 
Nr 205, poz. 2097).”.

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

Minister Infrastruktury: K. Opawski

———————
1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzà-

dowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra In-
frastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, Nr 130,
poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452,
Nr 162, poz. 1568, Nr 200, poz. 1953 i Nr 210, poz. 2036,
z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 92, poz. 884,
Nr 121, poz. 1264, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703
oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 202.


