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17
WYTYCZNE NR 1 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 3 stycznia 2006 r.
w sprawie postępowania policjantów wobec uczestników ruchu drogowego
korzystających z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych
lub konsularnych oraz korzystających z immunitetów krajowych
W celu osiągania właściwej sprawności i skuteczności działań Policji w zakresie realizowania zadań
określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. –
Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108,
poz. 907 i 908 z późn. zm.1)), zwanej dalej w skrócie
„p.r.d.”, związanych z kontrolowaniem uczestników
ruchu drogowego korzystających z immunitetów
zakrajowych i krajowych, oraz niektórych zadań
określonych w innych ustawach w przypadku, gdy
wyniki czynności dokonanych w trybie określonym w
art. 129 ust. 1-3 p.r.d. uzasadniają podejrzenie popełnienia przez uczestnika ruchu drogowego czynu
zabronionego wyczerpującego znamiona wykroczenia
lub przestępstwa, mając na uwadze w szczególności
przepisy zawarte w:
1) Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483);
2) Konwencji Wiedeńskiej o Stosunkach Dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu w dniu
18 kwietnia 1961 r. (Dz. U. z 1965 r. Nr 37,
poz. 232);
3) Konwencji Wiedeńskiej o Stosunkach Konsularnych, sporządzonej w Wiedniu w dniu
24 kwietnia 1963 r. (Dz. U. z 1982 r. Nr 13,
poz. 98);
4) Protokole z dnia 8 kwietnia 1965 r. o przywilejach i immunitetach Wspólnot Europejskich
(Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864);
5) ustawie z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu
mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2003 r.
Nr 221, poz. 2199 z późn. zm.);
6) ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo
o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 154,
poz. 1787 z późn. zm.);
7) ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 206 z późn.
zm.);
8) ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks
postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555
z późn. zm.), w szczególności w art. 17 § 2,
art. 74, art. 243-248, art. 308;
9) ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231
z późn. zm.), w szczególności w art. 47 ust. 1;
10) ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks
postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U.
1)

Zmiany ustawy powołanej w przypisie zostały opublikowane w Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1462, Nr 179,
poz. 1486 oraz Nr 180, poz. 1494 i 1497.

Nr 106, poz. 1148 z późn. zm.), w szczególności w art. 54;
11) rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 maja 1983 r. w sprawie warunków i sposobu dokonywania badań na zawartość alkoholu w organizmie (Dz. U. Nr 25,
poz. 107);
12) rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 września 1990 r. w sprawie określenia przypadków
oraz warunków i sposobów użycia przez policjantów środków przymusu bezpośredniego (Dz. U.
Nr 70, poz. 410 z późn. zm.);
13) rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz. U. z 2003 r.
Nr 14, poz. 144 z późn. zm.);
14) rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2003 r. w sprawie wykazu środków działających podobnie do alkoholu oraz warunków
i sposobu przeprowadzania badań na ich obecność w organizmie (Dz. U. Nr 116, poz. 1104
z późn. zm.);
15) rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia
5 lutego 2005 r. w sprawie poddawania badaniom lub wykonywania czynności z udziałem
oskarżonego oraz osoby podejrzanej (Dz. U.
Nr 33, poz. 299);
16) rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 lipca
2005 r. w sprawie sposobu postępowania przy
wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów (Dz. U. Nr 25, poz. 204)
– postanawia się co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§1
Wytyczne stosuje się do osób:
1) korzystających z immunitetów zakrajowych, o których mowa w art. 129 ust. 3 p.r.d.;
2) korzystających z immunitetów krajowych, o których mowa w innych ustawach.
§2
1. Stwierdzenie uprawnień osoby kontrolowanej do
korzystania z immunitetu:
1) zakrajowego – następuje na podstawie legitymacji wydanej przez Ministra Spraw Zagranicz-
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nych2), którą osoba ta ma obowiązek posiadać
i okazać;
2) krajowego – następuje na podstawie legitymacji stwierdzającej uprawnienia do korzystania
z immunitetu.
2. Wykaz osób uprawnionych do korzystania z immunitetu krajowego zawiera załącznik nr 1 do wytycznych.

5. W stosunku do osób korzystających z przywilejów
i immunitetów zakrajowych niedopuszczalne jest:
1) sprawdzanie stanu technicznego, wyposażenia,
ładunku, wymiarów, masy lub nacisku osi pojazdu znajdującego się na drodze;
2) zatrzymanie
dokumentów
stwierdzających
uprawnienie do kierowania pojazdem lub jego
używania.

§3
Każda interwencja podejmowana wobec osób korzystających z immunitetów lub przywilejów musi być
przeprowadzana taktownie, ale stanowczo, z pełnym
poszanowaniem przysługujących tym osobom praw.

§5
Ustala się następujący tryb sporządzania i przekazywania karty informacyjnej, o której mowa w § 4
ust. 3:
1) policjant przeprowadzający interwencję – jest
obowiązany do jej sporządzenia;
2) dyżurny jednostki organizacyjnej Policji właściwej dla miejsca zdarzenia – po uprzednim jej
potwierdzeniu, niezwłocznie przesyła kartę za
pomocą faksu do dyżurnego komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji;
3) dyżurny komendy wojewódzkiej (Stołecznej)
Policji – niezwłocznie przesyła kartę informacyjną za pomocą faksu dyżurnemu Komendy
Głównej Policji;
4) dyżurny Komendy Głównej Policji – kartę przesyła za pomocą faksu do dyżurnego Protokołu
Dyplomatycznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie3) oraz do komórki organizacyjnej właściwej do spraw ruchu drogowego w Komendzie Głównej Policji.

Rozdział 2
Postępowanie policjanta w toku kontroli
uczestników ruchu drogowego korzystających
z immunitetów zakrajowych
§4
1. Policjant ma prawo zatrzymać do kontroli każdy
pojazd, również gdy jest on oznakowany tablicami
dyplomatycznymi.
2. W każdym przypadku uzasadnionego podejrzenia
popełnienia wykroczenia przez kierującego pojazdem wyposażonym w dyplomatyczne tablice rejestracyjne policjant powinien zatrzymać pojazd
i przeprowadzić kontrolę wymaganych dokumentów pojazdu oraz dokumentów osoby kierującej.
3. Jeżeli kierujący pojazdem, w przypadku określonym w ust. 2, jest osobą korzystającą z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych lub konsularnych, policjant nie jest uprawniony do nałożenia
grzywny w drodze mandatu karnego, skierowania
sprawy do sądu jak również wpisania tej osoby do
ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. Policjant poprzestaje na zwróceniu uwagi oraz sporządzeniu kary informacyjnej
według wzoru określonego w załączniku nr 2 do
wytycznych.
4. Osoby piastujące funkcje honorowe: konsula generalnego, konsula, wicekonsula, agenta konsularnego obcego państwa w Rzeczypospolitej Polskiej korzystają z immunitetu wyłącznie w zakresie
czynów popełnionych w związku z wykonywaniem tych funkcji i nie są uprawnione do dysponowania pojazdami oznakowanymi dyplomatycznymi tablicami rejestracyjnymi lub dodatkowym
oznakowaniem „CD” lub „CC”. Członkom rodziny
tych osób nie przysługują żadne immunitety wynikające z pokrewieństwa lub powinowactwa.
2)

Wzory Legitymacji określa rozporządzenie Ministra Spraw
Zagranicznych z dnia 16 listopada 2003 r. w sprawie dokumentów oraz wiz dla szefów i członków personelu misji
dyplomatycznych, kierowników urzędów konsularnych
i członków personelu konsularnego państw obcych oraz
innych osób (Dz. U. Nr 225, poz. 2234).

§6
1. Jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że kierujący pojazdem korzystający z immunitetu zakrajowego znajduje się w stanie nietrzeźwości lub
w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu (np. wyczuwalna woń
alkoholu z ust, trudności z zachowaniem równowagi po wyjściu z pojazdu, bełkotliwa mowa), policjant:
1) nie może żądać poddania się przez kierującego
badaniu w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie
do alkoholu, zwanemu dalej „badaniem”;
2) jest obowiązany zaproponować kierującemu
poddanie się badaniu;
3) uniemożliwia dalsze kierowanie pojazdem w razie odmowy poddania się badaniu lub w przypadku pozytywnego wyniku badania.
2. Uniemożliwienie kierowania, o którym mowa
w ust. 1 pkt 3, powinno być połączone z nawiązaniem kontaktu z właściwym przedstawicielstwem dyplomatycznym lub konsularnym oraz
przekazaniem pojazdu innej osobie wskazanej
przez kontrolowanego i może nastąpić w szczególności przez:
3)

Warszawa, Aleja Szucha 23, faks nr 0-22 523 96 17 lub
0-22 621 19 14; tel. nr 0-22 523 90 00 (centrala).
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1) zwrócenie się do kontrolowanego o powstrzymanie się od kierowania pojazdem;
2) zaproponowanie przekazania do depozytu kluczyków pojazdu, a w przypadku odmowy oraz
gdy osoba kontrolowana znajduje się poza pojazdem, uniemożliwienie jej powrotu do pojazdu
przez blokowanie dostępu do drzwi, w miarę
możliwości bez naruszenia nietykalności tej
osoby;
3) zablokowanie kontrolowanego pojazdu przy
użyciu pojazdu (pojazdów) służbowego Policji
lub blokady na koła.
3. Uniemożliwienie kierowania, o którym mowa
w ust. 1, powinno trwać do czasu przekazania
kierującego do dyspozycji szefa misji lub urzędu,
lub otrzymania innych, wyraźnych dyspozycji
przekazanych przez dyżurnego Ministerstwa
Spraw Zagranicznych dyżurnemu komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji.
4. Do zdarzenia, o którym mowa w ust. 1, stosuje
się odpowiednio tryb informacyjny określony w § 5.
§7
Do pojazdu oznaczonego tablicami dyplomatycznymi nie należy wsiadać, nawet w celu wyjęcia kluczyków ze stacyjki.
§8
W odniesieniu do osób kierujących pojazdami, które piastują funkcje honorowe: konsula generalnego,
konsula, wicekonsula, agenta konsularnego obcego
państwa w Rzeczypospolitej Polskiej, policjant dokonujący kontroli może żądać na zasadach ogólnych
poddania się przez te osoby badaniu na zawartość
w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, jak również ukarania w przypadku oczywistego naruszenia przepisów.
§9
Jeżeli w trakcie kontroli okaże się, że kierującym
jest osoba niekorzystająca z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych, a dysponent
pojazdu korzysta z tych immunitetów i przywilejów,
policjant przeprowadza kontrolę i wobec kierującego
stosuje środki przewidziane prawem. W takim przypadku nie sprawdza się stanu technicznego, wyposażenia, ładunku, wymiarów, masy lub nacisku osi pojazdu znajdującego się na drodze.
§ 10
Zasady dotyczące osób korzystających z immunitetów zakrajowych mają zastosowanie wobec dyplomatów akredytowanych w państwach trzecich
jedynie podczas ich przejazdu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu objęcia stanowiska
w kraju akredytacji, powrotu na nie lub powrotu do
swego własnego kraju.
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Rozdział 3
Postępowanie policjanta
w toku kontroli uczestników ruchu drogowego
korzystających z immunitetów krajowych

§ 11
1. Jeżeli kontrolowanym pojazdem kieruje osoba
korzystająca z immunitetu krajowego, a zatrzymanie pojazdu nie było spowodowane uzasadnionym
podejrzeniem popełnienia wykroczenia, stosuje się
ogólne zasady dotyczące przeprowadzania kontroli
drogowej.
2. Jeżeli wobec osoby korzystającej z immunitetu krajowego zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia wykroczenia, a okoliczności nie uzasadniają skierowania do właściwego organu wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie jej do odpowiedzialności,
należy poprzestać na zwróceniu uwagi.
§ 12
1. Jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że kierujący pojazdem, będący osobą korzystającą z immunitetu krajowego, znajduje się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzajacego (np.
wyczuwalna woń alkoholu z ust, trudności z zachowaniem równowagi po wyjściu z pojazdu, bełkotliwa mowa), policjant jest obowiązany do żądania poddania się przez tę osobę badaniu w celu
ustalenia zawartości w organizmie alkoholu lub
środka działającego podobnie do alkoholu, które
jest czynnością niecierpiącą zwłoki, podejmowaną
w trybie art. 17 § 2 k.p.k.
2. W razie odmowy poddania się badaniu policjant,
realizując uprawnienia wynikające z przepisów
prawa powszechnie obowiązującego, może:
1) zastosować środki przymusu bezpośredniego
w celu doprowadzenia do badania;
2) zatrzymać osobę ujętą na gorącym uczynku
przestępstwa z uwagi na niezbędność tej czynności dla zapewnienia prawidłowego toku postępowania karnego.
3. W celu niemożliwienia osobie, o której mowa
w ust. 1, kierowania pojazdem stosuje się odpowiednio przepis § 6 ust. 2.
§ 13
1. W przypadku gdy osobą, o której mowa w § 12,
jest osoba korzystająca z immunitetu parlamentarnego (poseł, senator, poseł do Parlamentu Europejskiego), policjant przeprowadzający kontrolę
niezwłocznie zawiadamia o jej rozpoczęciu dyżurnego jednostki organizacyjnej Policji właściwej dla
miejsca przeprowadzania kontroli.
2. Dyżurny, o którym mowa w ust. 1, niezwłocznie
powiadamia komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji lub jego zastępcę, który niezwłocznie powiadamia Komendanta Głównego Policji lub jego zastępcę oraz podejmuje czynności
zmierzające do niezwłocznego powiadomienia
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Marszałka Sejmu lub Marszałka Senatu, a także
właściwego miejscowo prokuratora o podjęciu
wobec takiej osoby czynności zmierzających do
poddania się przez tę osobę badaniu.
3. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 2, jest
wykonaniem obowiązków Policji określonych
w art. 105 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej i w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 9 maja
1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora.
4. Odstępuje się od dokonania czynności, o których
mowa w § 12, na żądanie Marszałka Sejmu lub
Marszałka Senatu, albo gdy takie polecenie wyda
właściwy miejscowo prokurator.
§ 14
1. W przypadku gdy osobą, o której mowa w § 12,
jest osoba korzystająca z immunitetu sędziowskiego lub prokuratorskiego, policjant przeprowadzający kontrolę niezwłocznie zawiadamia o jej
rozpoczęciu dyżurnego jednostki Policji właściwej
dla miejsca przeprowadzania kontroli.
2. Dyżurny jednostki Policji, o którym mowa w ust. 1,
niezwłocznie powiadamia o podjęciu wobec takiej
osoby czynności zmierzających do poddania się
przez tę osobę badaniu:
1) w przypadku, gdy osobą tą jest sędzia – prezesa właściwego miejscowo sądu oraz prezesa
sądu apelacyjnego właściwego ze względu na
miejsce dokonywania czynności;
2) w przypadku, gdy osobą tą jest prokurator –
właściwego miejscowo prokuratora, a także
prokuratora przełożonego.
3. Odstępuje się od dokonania czynności, o których
mowa w § 12, na żądanie prezesa właściwego
miejscowo sądu lub prezesa sądu apelacyjnego właściwego ze względu na miejsce dokonywania czynności lub prokuratora przełożonego, albo gdy takie
polecenie wyda właściwy miejscowo prokurator.
§ 15
1. Policjant dokonujący czynności wobec osób korzystających z immunitetu krajowego sporządza notat-
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kę służbową zawierającą szczegółowy opis zdarzenia oraz dane tej osoby, zwaną dalej „notatką”.
2. W odniesieniu do osób wymienionych w załączniku nr 1 do wytycznych w lp. 1, 2 oraz 5 – 1l, notatka, po potwierdzeniu przez dyżurnego jednostki
organizacyjnej Policji właściwej dla miejsca zdarzenia, powinna być niezwłocznie przesłana za
pomocą faksu do dyżurnego właściwej komendy
wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, a dyżurny komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji przesyła
ją dyżurnemu Komendy Głównej Policji.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli w toku czynności policjant nie ujawnił naruszenia prawa lub
poprzestał na zwróceniu uwagi sprawcy wykroczenia.
4. Organy uprawnione do wydania zgody na zatrzymanie lub aresztowanie bądź pociągnięcie do odpowiedzialności osób korzystających z immunitetów krajowych oraz osób, co do których notatkę
przekazuje się do Komendy Głównej Policji, określa załącznik nr 1 do wytycznych.
Rozdział 4
Przepisy końcowe
§ 16
Tracą moc wytyczne nr 2 Komendanta Głównego
Policji z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie postępowania policjantów wobec osób korzystających z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych oraz osób korzystających z immunitetów krajowych (Dz. Urz. KGP Nr 9, poz. 43).
§ 17
Wytyczne wchodzą w życie z dniem podpisania.
Komendant Główny Policji
Marek Bieńkowski

Załączniki do wytycznych nr 1
Komendanta Głównego Policji
z dnia 3 stycznia 2006 r.
Załącznik nr 1
Wykaz osób korzystających z immunitetów krajowych i organów uprawnionych do wydania zgody na ich zatrzymanie
lub aresztowanie bądź pociągnięcie do odpowiedzialności oraz osób, co do których notatkę służbową przekazuje się do KGP
Lp.

1.

2.

3.

4.

Osoba korzystająca
z immunitetu
poseł, senator

członek Parlamentu
Europejskiego

Zakres immunitetu i właściwość organów
Nie może być zatrzymany lub aresztowany bez zgody Sejmu (Senatu), z wyjątkiem ujęcia go na
gorącym uczynku przestępstwa i jeżeli (jednocześnie) jego zatrzymanie jest niezbędne do
zapewnienia prawidłowego toku postępowania. O zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się
Marszałka Sejmu (Senatu), który może nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego.
Podczas sesji Parlamentu Europejskiego korzysta na terytorium swojego państwa z immunitetów
przyznawanych członkom parlamentu ich państwa (eurodeputowany pochodzący z Rzeczypospolitej
Polskiej – na zasadach jak dla posła lub senatora – vide pkt 1) i nie może, na terytorium innego
Państwa Członkowskiego, być zatrzymany ani nie może być wobec niego prowadzone postępowanie
sądowe.
Nie może być bez uprzedniej zgody sądu pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony
wolności. Sędzia nie może być zatrzymany lub aresztowany, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym
uczynku przestępstwa, jeżeli (jednocześnie) jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia
prawidłowego toku postępowania. O zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się prezesa właściwego
miejscowo sądu, który może nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego.

TAK

Nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez zezwolenia właściwego sądu
dyscyplinarnego ani zatrzymany bez zgody przełożonego dyscyplinarnego. Nie dotyczy to
zatrzymania na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa. Do wydania zezwolenia na pociągnięcie
prokuratora do odpowiedzialności karnej wolno przedsięwziąć tylko czynności niecierpiące zwłoki,
zawiadamiając o tym niezwłocznie prokuratora przełożonego.
Do czasu rozstrzygnięcia wniosku o zezwolenie na pociągnięcie prokuratora do odpowiedzialności
karnej sąd dyscyplinarny może polecić niezwłoczne zwolnienie prokuratora zatrzymanego na gorącym
uczynku.

Podstawa prawna
* art. 105 i 107 Konstytucji RP;
* art. 10 ustawy o wykonywaniu
mandatu posła i senatora

TAK

* art. 9 Protokołu w sprawie

przywilejów i immunitetów
Unii Europejskiej

* art. 181 Konstytucji RP;
* art. 49 ustawy o Sądzie
Najwyższym;

* art. 80 i 130 ustawy Prawo
NIE

sędzia

prokurator

Notatka
do KGP
(TAK/NIE)

NIE

o ustroju sądów
powszechnych;
* art. 29 i 49 ustawy Prawo
o ustroju sądów
administracyjnych;
* art. 30 ustawy Prawo
o ustroju sądów wojskowych

* art. 54 i 112 ustawy
o prokuraturze

5.

6.

Członek Trybunału
Stanu

Sędzia Trybunału
Konstytucyjnego

7.

Rzecznik Praw
Obywatelskich

8.

Rzecznik Praw
Dziecka

9.

Prezes Najwyższej
Izby Kontroli

10.

Prezes IPN

11.

Generalny Inspektor
Ochrony Danych
Osobowych

Nie może być bez uprzedniej zgody Trybunału Stanu pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani
pozbawiony wolności. Nie może być zatrzymany lub aresztowany, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym
uczynku przestępstwa, jeżeli (jednocześnie) jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia
prawidłowego toku postępowania. O zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się przewodniczącego
Trybunału Stanu, który może nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego.
Nie może być bez uprzedniej zgody Trybunału Konstytucyjnego pociągnięty do odpowiedzialności
karnej ani pozbawiony wolności. Nie może być zatrzymany lub aresztowany, z wyjątkiem ujęcia go
na gorącym uczynku przestępstwa, jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia
prawidłowego toku postępowania. O zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się Prezesa Trybunału
Konstytucyjnego, który może nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego.
Nie może być bez uprzedniej zgody Sejmu pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony
wolności. Nie może być zatrzymany lub aresztowany, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku
przestępstwa i jeżeli (jednocześnie) jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego
toku postępowania. O zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się Marszałka Sejmu, który może
nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego.
Nie może być bez uprzedniej zgody Sejmu pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony
wolności. Nie może być zatrzymany lub aresztowany, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku
przestępstwa i jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku
postępowania. O zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się Marszałka Sejmu, który może nakazać
natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego.
Nie może być bez uprzedniej zgody Sejmu pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony
wolności. Nie może być zatrzymany lub aresztowany, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku
przestępstwa i jeżeli (jednocześnie) jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego
toku postępowania. O zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się Marszałka Sejmu, który może
nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego.
Nie może być bez uprzedniej zgody Sejmu pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony
wolności. Nie może być zatrzymany lub aresztowany, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku
przestępstwa i jeżeli (jednocześnie) jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego
toku postępowania. O zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się Marszałka Sejmu, który może
nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego.
Nie może być bez uprzedniej zgody Sejmu pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony
wolności. Nie może być zatrzymany lub aresztowany, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku
przestępstwa i jeżeli (jednocześnie) jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego
toku postępowania. O zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się Marszałka Sejmu, który może
nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego.

TAK

* art. 200 Konstytucji RP;
* art. 15a ustawy o Trybunale
Stanu

TAK

* art. 196 Konstytucji RP;
* art. 7 ustawy o Trybunale
Konstytucyjnym

TAK

TAK

TAK

* art. 211 Konstytucji RP

* art. 7 ustawy o Rzeczniku
praw dziecka

* ART. 206 Konstytucji RP;
* art. 18 ustawy o NIK
* art. 14 ustawy o Instytucie

TAK

TAK

Pamięci Narodowej – Komisji
Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu

* art. 11 ustawy o ochronie
danych osobowych
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Wzór karty informacyjnej
..............................................

............................................., dnia ........... 20...... r.

(Komenda Wojewódzka Policji/
Komenda Stołeczna Policji)

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Protokół Dyplomatyczny
fax: (0-22) 621-19-14
za pośrednictwem KGP
Karta informacyjna
o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia wykroczenia / przestępstwa* drogowego
przez kierującego korzystającego z immunitetu
Dnia ............................................. 20...... r. około godziny ............................................., w miejscowości
.................................................................... powiat .............................................................................
gmina ....................................................... ulica/droga nr .......................................................................
1. Imię i nazwisko – ..............................................................................................................................
2. Obywatelstwo – ...............................................................................................................................
3. Seria i nr prawa jazdy ........................................................................................................................
4. Stanowisko i miejsce zatrudnienia – ....................................................................................................
5. Seria i numer legitymacji MSZ – .........................................................................................................
kierował pojazdem marki ............................................................ rodzaj ...................................................
o nr. rejestracyjnym ........................................................ kraj rejestracji ...................................................
Zebrany materiał wskazuje na popełnienie przez wymienionego wykroczenia/przestepstwa*.
z art. ................... tj. czyn zagrożony karą ...............................................................................................
oraz ....................................................................................................................................... punktami,
Uwagi ...................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

........................................................

.......................................................................

.......................................................

.................................................................

(stopień imię i nazwisko sporządzającego)

(jednostka Policji)

*) niepotrzebne skreślić

(data i podpis dyżurnego jednostki Policji miejsca zdarzenia)

(podpis dyżurnego KWP/KSP)

