
 
 

 

 
Informacje na temat procedury próbnej wydawania potwierdzeń 

 
(Informacje te zostaną zaktualizowane i przetłumaczone na więcej 

języków). 
 

Okręg policyjny w Oslo otrzymał w roku 2022 zlecenie wdrożenia projektu 
pilotażowego dotyczącego procedury wydawania potwierdzeń od 

norweskiego Ministerstwa Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa Publicznego: 
 

„W 2022 roku w Okręgu policji w Oslo zostanie wdrożony pilotażowy 
projekt polegający na przetestowaniu rozwiązania technicznego w zakresie 

oferowania i wydawania potwierdzeń przeprowadzonych kontroli 
tożsamości. Działanie to, w powiązaniu z innymi działaniami, należy 

postrzegać jako działanie mające na celu zwiększenie zaufania do policji i 

policyjnych kontroli tożsamości. W prace zaangażowane są władze miasta 
Oslo, organizacje i inne odpowiednie podmioty. Projekt pilotażowy 

zostanie poddany ocenie." (Justis- og beredskapsdepartementet, 2022)" 
 

 
PROCEDURA PRÓBNA 

Okręg policyjny w Oslo wdrożył procedurę próbną wydawania potwierdzeń 
osobom, które są zatrzymywane i sprawdzane przez policję. Procedura 

będzie testowana przez okres dziewięciu miesięcy, od 5.12.2022 r. do 
3.9.2023 r. 

 
Z biegiem czasu Okręg policyjny skupił się na poprawie sposobu, w jaki 

spotykamy się z ludźmi i przeprowadzamy kontrole tożsamości. Spotkania 
policji z ludnością muszą być postrzegane jak najlepiej, niezależnie od 

tego, jaki jest ich cel.  

 
W Okręgu policyjnym wdrożono szereg działań, a załogi przeszły program 

szkoleniowy.  
 

Procedura próbna wydawania potwierdzeń podczas kontroli tożsamości 
jest jednym z tych działań, które należy przetestować w celu zwiększenia 

zaufania społeczeństwa do policji. 
 

Cel 
Celem wdrożenia procedury próbnej jest uzyskanie wiedzy, jak procedura 

wydawania potwierdzeń działa w praktyce, jak wpływa na zaufanie do 
policji i jak może wpłynąć na metody pracy policji. 

 



Kontrole tożsamości są ważnym narzędziem w pracy policji. Chociaż są 
one konieczne i zgodne z prawem, mogą być postrzegane jako 

niesprawiedliwe obciążenie dla niektórych kontrolowanych.  

 
Procedura próbna zapewni większą wiedzę na temat takich kontroli 

tożsamości oraz podstawę do podejmowania decyzji w przypadku 
ewentualnego wdrożenia procedury wydawania potwierdzeń w przyszłości.   

 
 

 
W prace zaangażowane są władze miasta Oslo, Organizacja Przeciwko 

Publicznej Dyskryminacji (OMOD), Norweskie Stowarzyszenie Prawników 
(Juristforbundet), mniejszościowy think-tank (Minotenk) i inne 

odpowiednie podmioty.  
 

Procedura próbna zostanie poddana ocenie.  
 

Kto otrzymuje potwierdzenie? 

W okresie próbnym osoby przebywające na większym, ograniczonym 
obszarze w centrum Oslo (patrz mapka), które zostaną zatrzymane i 

wylegitymowane przez policję, otrzymają potwierdzenie.  
 

W procedurze próbnej uczestniczą urzędnicy z jednostki Enhet sentrum, z 
sekcji dla cudzoziemców i załóg Jednostki ratunkowej UEH. Inne załogi, 

które mają zadania w okolicy, nie wydają potwierdzeń. 
 

Czym jest kontrola tożsamości? 
Kontrola tożsamości to spotkania policji ze społeczeństwem w miejscach 

publicznych, które wymagają uprawnień wynikających z prawa, przepisów 
lub instrukcji.  

 
Aresztowanie i przeszukanie – §7 norweskiej ustawy o policji    

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1995-08-04-53 

 
Kontrola broni zgodnie z §7a norweskiej ustawy o policji     

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1995-08-04-53 

 

Kontrola bezpieczeństwa – §10 norweskiej ustawy o policji   

 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1995-08-04-53 

 

Kontrola drogowa – §10 norweskiej ustawy o ruchu drogowym     

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1965-06-18-4 

 

 Kontrola danych osobowych –  §162 norweskiego kodeksu karnego    
 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-20-28/* 

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1995-08-04-53
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1995-08-04-53
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1995-08-04-53
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1965-06-18-4
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-20-28/*


 Kontrola cudzoziemców – §21 norweskiej ustawy o cudzoziemcach   
 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-05-15-35 

 

 
Spotkania z policją, które nie wymagają potwierdzenia 

 
• Dobrowolne rozmowy i inne spotkania publiczne 

• Wstępnie zaplanowane kontrole drogowe 
• Środki zbiorowe zgodnie z ustawą o policji (np. wydalenie w 

przypadku zgromadzeń)  
• Kontrola graniczna 

• W przypadku ewakuacji, np. w razie pożaru  
 

 
 

 
 

 

 
 

Co się dzieje w chwili otrzymania potwierdzenia?  
Przyjęcie potwierdzenia jest całkowicie dobrowolne, ale policja zapisze 

imię i nazwisko oraz datę urodzenia osoby kontrolowanej. Są to dane, 
które należy przekazać policji, por. §162 norweskiego kodeksu karnego. 

Dane te są zapisywane w rejestrze, który ma być używany wyłącznie w 
czasie trwania procedury próbnej i wskazywać, że dana osoba została 

sprawdzona. Potwierdzenie samo w sobie nie niesie żadnych 
konsekwencji.  

 
Otrzymane potwierdzenie będzie zawierać dane, w tym imię i nazwisko, 

datę urodzenia, godzinę i miejsce + podstawę kontroli. Dodatkowo 
informację o tym, który urzędnik (numer służbowy) przeprowadził 

kontrolę. 

 
Potwierdzenie zawiera również zwięzłą informację na temat procedury, a 

także o tym, co może zrobić kontrolowana osoba, aby uzyskać więcej 
informacji na temat kontroli, dostępu do odwołania itp.  

 
 

Gdzie otrzymuje się potwierdzenie? 
W okresie próbnym potwierdzenia będą drukowane na tym obszarze 

centrum Oslo: 
  

Program pilotażowy odbywa się na obszarze między E6 do RV150, RV150 
do RV4, RV4 do Ring 2, od Ring 2 w dół Sognsveien, Thereses gate i 

Pilestredet do RV162 oraz od RV162 do E6. (patrz mapka) 
 

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-05-15-35


Kontakt z policją 
Więcej informacji na temat procedury próbnej, odpowiedzi na ogólne 

pytania do policji dotyczące kontroli, jej uzasadnienia i innych spraw, 

można uzyskać, kontaktując się z policją: post.oslo@politiet.no lub 
dzwoniąc pod numer 02800.  

 

Skargę na policję można złożyć, wysyłając wiadomość e-mail na adres: 

post.oslo@politiet.no 

 

Informacje zostaną zaktualizowane i przetłumaczone na więcej języków. 
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