Zasady legitymowania reguluje rozporządzenie rady ministrów z 29
września 2105 roku. Zobacz, co musi zrobić policjant, który domaga
się Twoich dokumentów:
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Rozdział 1
Przepisy ogólne
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§ 1. [Zakres regulacji]
Rozporządzenie określa sposób postępowania oraz wzory
dokumentów stosowanych przy wykonywaniu przez policjantów
następujących uprawnień:
1) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;
2) zatrzymywania osób:
…….
b) stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla
życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia;
…….
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§ 2. [Obowiązki policjanta przystępującego do czynności służbowych ]
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1. Policjant, który przystępuje do czynności służbowych związanych z
wykonywaniem uprawnień określonych w § 1 pkt 1–4, 6, 8 i 9, podaje
swój stopień, imię i nazwisko w sposób umożliwiający
odnotowanie tych danych, a także podstawę prawną i przyczynę
podjęcia czynności służbowej.
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2. Policjant nieumundurowany przy wykonywaniu uprawnień, o których
mowa w ust. 1, innych niż określone w art. 61 ustawy, okazuje
ponadto legitymację służbową, a na żądanie osoby, wobec której
podjęto wykonywanie tych uprawnień, okazuje ją w sposób
umożliwiający odnotowanie danych w niej zawartych.
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3. Policjant po zakończeniu wykonywania czynności służbowych, o
których mowa w § 1 pkt 1–4 i 6, informuje ustnie osobę, wobec
której podjęto te czynności, o prawie złożenia do właściwego
miejscowo prokuratora zażalenia na sposób przeprowadzenia
tych czynności.
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