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DEKRET 

z dnia 23 marca 1956 r. 

o oohronie granic państwowych. 

Rozdział l. 

Granice panstwowe. 

rł. t. 1. Granicą państwową Polskie j Rzeczypospolitej 
ej jest linia oddzielająca terytorium Polskiej Rzeczy

posp litej Ludowej od terytoriów innych państw l od morza 
pełn go. 

. Linia granicy rozgranicza równiez w kierunku pio
now In przestrzeń powietrzną, wody oraz wnętrze ziemi. 

rł. 2. Granica wód terytorialnych i wód pasa przy le
biegnie równolegle do linii brzegu morskiego i do gra

nicy morsklch wód wewnętrznych na przestrzeni od punktu 
styk · polsko-niemieckiej granicy lądowej aż do punktu styku 
pols o-radzieckiej granicy lądowej. 

rł. 3. Linią brzegu morskiego jest lin ia zetknięcia się 
z lądem w czasie najniższego stanu wody. 

Ił. 4. Morskimi wodami wewnętrznymi PaństwO! są: 

l) c ęść Zatoki Nowowarpieński ej i Zalewu Szczecińskiego 
amknięta linią łamaną lub krzywą łączącą ujśc .ie rzeki 
yśliborki z ujściem Kanału Torfowego, a prze cin.ającą 
-swym biegu punkty o pozycjach geograficznych: 

4~ 18" szer. geogr. płn. 140 16·26" dl. geogr. wsch . 

45'24" 

46'30" 
" 

2) c ęść Zatoki Gd.ańskiej zamknięta linią łącząc ą cypel Hel 
punktem styku polSKo-radzieckiej granicy państwowej, 

3) część Zalewu Wiślanego połozona na zachód od linii łącz<l< 
cej punkt styku polsko-radzieckiej . granicy na lądzie t 
punktem styku tej granicy na Mierzei WiślRnej, 

4) wody portów i red. 

Art. 5. 1. Przebieg linii granicy lądowej jest oznilcza~ 
ny znakami granicznymi. 

2. Rada Min istrów okreś li organy właściwe do zakłilda-. 
nla i utrzl'mywania znaków granicznych. 

R o z d z i a ł II. 

Przejścia graniczne. 

Art. 6. t. Przekroczenie granicy państwowej jest dozwo
lone tylko na podstawie właściwych dokumentów i przez przej 
ścia graniczne przeznaczone i ot warte dla ruchu granicznego. 

2. Rada Ministrów określi przejścia graniczne lądowe , 
morskie i powietrzne przezn aczone dla ruchu granicznego oraz 
organy i insty tucje pallslwowe obowiązane do stałego utrzy
mywania plze)ść granicznych w stan ie umożliwiającym prze
prowadzanie skutecznej kontroli grunicznej. 

R ° z d 7. i a I m. 

Pas drogi g ranicznej, strefa nadgraniczna pas graniczny. -Art. 7. Dla ochrony granicy pa.ilstwo\"ej ustani\wia sj~, 

1) pas drogi graniC'7.ncj, 
2) strefę n adgfi:lniczną, 

3) pas graniczny. 
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Aft. 8.. 1. Pasem drogi granicznej jes t ·obszar szerokości 
15 Illetrów licząc od Linii granicy na lądz i e oraz od brzegu wód 
yrailicznych i brzegu morsj\:iego - w g~ąb kraju: 

2. W przypadkach gdy wymagają tego wla. .ściwości tere
nu Ih b ukształtowanie granicy, prezydium wojewódzkiej .rady 
narodowej może rozszerzyć pas drogi 'granicznej w woje" 
wództwie lub na niektórych odcinkach województwa do 
100 metrów. 

3. Pas drogi granicznej stanowi drogę obchodową orga
nów ochrony !Fanic i · służ y do W Z'I10 S l'eni a· urz-ądzeń granicz
nych. 

"-
Art. 9. 1. Strefa nadgraniczna obejmuje obszar szero

kosei od '1. .do 6 km licząc od linii granicy na lądzie oraz od 
brzegu wód grUllicznych i brzegu morskiego w głąb kraju. 

. 2. Szerokość strefy nadgranicznej w granicach określo

nych w ust. l ustalają prezydia woje wódzkich rad narodowych. 

3. W przypadkach szczególnie uzasadniony::h, gdy wy
magają tego względy bezpieczeils twa lub ochrony grame, Mi
nister Spraw Wewnętrznych może rozszerzyć obszar . strefy 
nadgranicznej na określonym odci,lku do 10 km. . 

4. Gromady, osiedla i 'miasta leżące częściowo na obsza
ru strefy nadgranicznej należy w całości włączyć do itrcfy 
lub z niej wyłączyć. 

Art. 10. 1. Granice strefy nadgranicznej są w terenie 
02maczane specjalnymi znakami. 

2. Rada Ministrów określi sposób oznaczania strefy nad
granicznej oraz organy właściwe do zakładania i utrzymywa
n ia znaków w st refie .nadgranicznej. 

Art. 11. 1. .Na gruntach polożonych w strefie nadgTa
niemej mogą być dokonywane bez uzyskania zgody ich wła
ścicieli i u:i:ytkowników czynności niezbędne do oznaczenja, 
urządzen ia i ochrony grank. 

2. Rada Ministrów określi zasady i tryb wynagradżlnia 
7.6 szk.ody wyrządzone czynnościami , o któ!ych mowa w ust. 1. 

Art. 12. 1. Zamieszkanie w strefie nadgra nicznej wy
maga zezwolenia pIezydium powiatowej (miejskiej) rady na
rodowej właściwej ze względu na miejsce zumierzonego za
mieszkania. 

') Pobyt czasowy w strefie nadg ra nicznej wymaga ze
zwolenia powiatow ej (miejskiej) komendy Milicji Obywatel
skiej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby, 
która zamierza udać się do strefy nadg ranicznej . 

3. Rada Ministrów wyda szczególow'c przepisy w SPI CI 

wach zamieszkania i pc bytu w strefie nadgranicznej. 

4. Rada Ministrów może uregulować odmiennie spra'..vy 
zamieszkania i p obytu w strefie nadgranicznej osób udających 

się do strefy nadgranicznej w celach służbovfYch, leczn iczych, 
wypoczynkowych lub turystycznych. 

, 
5. Ministrowie Spraw Zagranicznych i Spraw Wewnętrz~ 

nych za zgodą Prezesa Rady Ministrów określą zasady źa
mieszkania i pobytu w strefie nadgranicznej obcokrajowych·' 

; pracowników urzędów dyplomatycznych i Konsularnych ora~ 
czlonków ich rodzin. 

{i. Wa-runki uprawiania turystyki, jak rówl1lez sportów 
żeglarskich i· wioślarskich na morskich wodach. wewnętrznych 
i terytorialnych określi Prezes Rady Ministrów. . 

Art. 13. Prezydia wojewódzkich rad n?rodowych wyda
dzą w porozumieniu z organami ochrony granic szczegółowe 
przepisy dotyczące koTzystania z kąpielisk i plaż oraz. J.rzą

dzeń turystycui.ych w strefie nadgranicznej . 

Art. 14. ' l. Pow iatowa (miejska) komenda Milicji Oby
watelskiej właściwa dla danego obszaru strefy nadgran icznej 
illQże, · jeżeli ze względów bęzpieczeJlstwa lub ochrony granic 
jest to konieczne, zabronić dalszego pobyru osobie przeb.ywa-; 
jącej czasowo w strefie nad.granicznej. Osoba, której ' za ~ro
nieno dalszego · pobytu, obowiązana jes t w ciągu ·24· godzin . 
opuścić st,efę nadgraniczllą . 

2. Prezy dium powiatowej rady narodowej może zabron ić 

dal szego zamieszkiwania i pobytu w strefie nadgranicznej 050-, 

bie stale tam zumieszkałej , j-eieJi wymagają tego względy 
bezpieczel1stwa .Iub ochrony granic państwowych. 

3. Rada M1nistrów okreś li tryb post-ępowania VI · spra
wach zakazu zamieszkania lub pobytu w strefie nadgranicznej. 

Art. 15_ Rada Ministrów może wyłączyć niektóre te.reny 
strefy nadgranicznej spod działania wszystkich lub niektórych 
przepisów obowiązujących w tej strefie w zakresie <lchftmy 
graniC państwowych . 

Art. 16. l . Pas graniczny obejmuje obszar PPWiiltów 
przy legających do linii granicy lądowej oraz do brzegu wód 
g raniczn ych i. brzegu morskiego. Jeżeli szerokość pasa gra
nicznego nie osiąga w ten sposób 30 km, włącza się d<> pasa 
granicznego również te miasta i powiaty, których obszar 11:2:y
w calości lub w części w odle9!ości 30 km od linii granicy 
lądowej oraz od brzegu wód grani-cznychlub brzegu morskie
go. 

2. Rada Ministrów może, jeżeli względy bezpieczeństwa 
i ochrony granic tego wymagają , rozszerzyć obszar pasa gra
nicznego na wszystkie lub niektóre powiaty albo miejscowości 
przylegle do powiatów pasa granicznego. 

Art. 17. Rada, Ministrów może, jeżeli względy bezpie
czel'lstwa i ochrony granic tego wymagają, rozd.ągnąć wszy
stkie lub ni ektóre przepisy .obowiązujące w zakresi'e ochrony 
grani.c w strefie nadgranicznej na obszar pttsa granicznego 
albo niektórych jego części. 
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R o Wz d z i a ł IV. 

Organy ochrony granic. 

rt. 18. 1. Ochronę ni enarusza lności i bezpieczeil';twa 
gran państwowych sprawują Wojska Ochrony Pogranicza. 

Do zadań organów ochrony granic należy w szczegól-
nośc : 

1) ,ruchu' osobowego w przejściach granicznych, 

2) chrona granicy morskiej z użyciem jednostek pływają

ych i samolotów, 

3) . adzór w zakresie ochrońy gran-ic nad żeglugą i urządze
iami n~ morskich wodach wewnętrznych, wodach tery to
ialnych, wodach pasa przyległego oraz granicznych, jak 
ównież nad eksploatacją tych wód i dna morskiego, 

4) z bezpieczenie nienaruszalnośc i znaków i urządzeń gra
icznych, 

5) chrona bezpieczeństwa i porządku p:lblicznwjo w pasie 
ranicznym w zakresie n iezbędnym do zabezpieczf!llia 
ranie państwowych przed naruszeniem. 

rl. , 19. 1. Organom ochrony granic służy na ob5zurze 
pasa granicznego prawo legitymowania osób. 

w zakresie ścigania przestępstw skierowanych prze
Ciwk ni enaruszalności i bezpiecze11stwu granic państwowych 
orga om ochrony granic służy na obszarze pasa granicznego, 
8 w razie bezpośredniego pościgu także poza tym obszarem, 
pra zatrzymania oraz przeprowadzenia rewizji osób, rzeczy, 
środ ów lokomocji i pomieszczeń według przepisów kodeksu 
post pow ania karnego. 

. W zakresie ścigania prześtępstw skierowanych prze
clwk nienarur;zalności i bezpieczeństwu granic państwowych 

nienia oficerów śledczych bezp;eczeństwa publicznego 
również oficerom śledczym Wojsk Óchrony Pogranicza. 

rt. 20. Ministrowie: Kolei, Transportu Drogowego I Lo
go, Żeglugi oraz Spraw Wewnętrznych określą warunki 

korz stania przez funkcjonariuszów organów ochrony granic 
z prz jazdu środkami komunikacji publicznej w wykonywaniu 
czyn ości służbowych związanych z ochroną granic państwo
wyc. 

1. Organy ochrony granic mogą w związku 
onywanymi obowiązkami służbowymi bez uzyskiwania 
lenia właścicieli i użytkowników gruntów położonych 

ie granicznym w razie konieczności przebywać i poni
ię o każdej porze na tych gruntach oraz przejeżdżać 
chodzić przez pola uprawne 'w- czasie kontynuowania 

pości u, jeżeli okoliczności sprawy nie pozwalają na korzy
stani z dróg. 

. Rada Ministrów określi zasady i tryb wynagradZJnia 
za sz ody wyrządzone . czynnościami, o których mowa w ust. t. 

Poz_ ,~ 1 

Art. 22. 1. W wykonywaniu praw zwie rzchniczych, 9d-y 
wymagają tego względy bezpieczenstwa Pallstwa, org,my 
ochrony granic władne są na morskich wodach wewńp, trznych 
i wodach terytorialnych oraz na wodach pasa prąległego: 

, 1) wezwać każdy statek do zmniejszenia szybkości przepły
wu, zatrzymania się dla kontroli oraz zastosowania si t~ tlo 
wskazanego kursu przepływu, 

2) sprawdzić na zatrzymanym statku wszystkie dokurri,'nty 
dotyczące statku i ładunku, legitymować załog ~ statku 
orilz znajdujących się na statku pasażerów, zbadać ładu
nek i przeszukać pomieszczenie s ta tku, 

3) zatrzymać statek i zmusić go do zawinięcia do wskazaneuo 
mu portu, jeżeli kapitan statku nie zastosuje się do 
n akazów wymienionych w pkt 1 lub sprzeciwia ~ię czyn
nościom określonym w pkt 2, 

2, O zatrzyl!laniu statku na leży sporządzi ć podpisany 
przez obie strony protokół w dwóch egzemplarzach w języku 
polskim, z k tórych jeden należy doręczyć kapitanowi statk u. 
Kapi tan statku może wnieść do protokołu lub woddzie ln vm 
piśm ie swoje zastrze±enia i uwagi w dO'wolnym języku, . 

3/ Jeżeli okoliczności uniemożliwiają natychm iastuwe 
wydanie kapitanowi statku egzemplarza protokołu, należy go 
przesłać pod adresem wskazanym pr'żez kapitana sta tku. 

Art. 23. L Organy ochrony granic władne są na mor
skich wodach wevłuę trznych, wodach tery tor ialnych i wodach 
pasa przyległego zatrzymać każdy statek i doprowildz i ć clo 
wskazanLgo mu portu, j eże li statek: 

1) dokonuje załadunku lub wyładunku to waru p6za miejsca~ 
mi do tego wyznaczonymi, 

2) przyjmuje Jl4I pokład lub wysadza ludzi wb rew obowiązu
jącym przepisom, 

3) nawiązuje łączność z wybrzeżem V( celach przestępczych, 

4) łowi ryby lub eksploatuje w inny sposób wody morskie 
wbrew obowiązującym przepisom, 

5) trudni się przemytem, 

6) narusza przepisy celne lub dewizowe, 

7) narusza przepisy sanitarne, 

8) wchodzi na obszar wód zamknięty dla żeglugi, 

9) zakotwicza poza mie jscem do tego przeznaczonym, 

10) narusza w inny sposób bezpieczeństwo lub porządek pu
bliczny. 

2. Przepisy art 22 ust. 2 3 stosuje się odpowiednio, 

Art. 24. Jeżeli statek opuszcza port bez zezwolenia orga
nów celnych lub portowych albo po zatrzymaniu lub wezwa
niu do zatrzymania się usiłuje zbiec na pełne morze, organy 
ochrony granic wł-adne są kontynuować pościg na pełnym 
morzu aż do wód terytorialnych obcego państwa w ,-,elu za
trzymania zbiegłego statku i doprowadzenia go do portu. 
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Art. 25. 1. Przepisów art, 22 - 24 nie stosuje się do 
okrętów wojennych, 

2, Minister Obrony Narodowej określi w drodze rozpo
rządzenia warunki przebywania obcych okrętów wojennych 
na obszarze morskich wód wewnętrznych, wód terytorialnych 
1 wód pasa pi-zyleglego. 

Art. 26. 1. Prawa zwierzchnicze Państwa na wodach pa
la przyległego wykonywane są odpowiednio w przestrzeni 
-powietrznej nad tymi wodami oraz pod ich powierzchnią. 

2, Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Mini
Itrem Transportu Drogowego i Lotniczego . określi w drodze 
-rozporządzenia Warunki przelotu obcych statków powietrznych 
W przestrzeni powietrznej nad wodami terytorialnymi i woda
mi pasa przyległego. 

R o z d z ! a ł ·· V. 
," 

Użycie br()DI przez ~rgany óchr.ony granIc. 

Art. 27. 1. Organy ochrony granic mogą użyć broni: 

l) w celu odparcia bezpośredniego i gwałtownego zamacbu 
na życie lub zdrowie żołnierza Wojsk Ochrony Pograni
cza lub innej osopy albo w celu przełamania ' ,poru, gro
żącego bezpośrednim niebezpieczeństwem dla ich życia 
lub zdrowia, - ' 

2) przeciwko osobie, która po wezwaniu jej do zatrzymania 
się, zagrożeniu użyciem ,broni i ostrzegawczym strzale w 
górę ,nie zatrzymuje się, a nie można zatrzymać jej w in
ny sposób, 

3) przy usiłowaniu ucieczki osoby zatrzymanej, jeżeli w da
nych warunkach nie maina zapobiec ucieczce w inny 
sposób. 

2, Użycie broni nie może mieć na celu pozbawienia ży
cia, powinno następować w sposób wyrządzaj ący możliwie 
naj mniejszą szkodę osobie, przeciwko której broni użyto, i. nie 
narażać życia lub zdrowia innych osób. 

Art. 28. Jeże li statek na morskich wodach wewnętrznych 
I wodach terytoria lI,lych oraz na wodach pasa przyległego mi
mo wezwania nie zatrzyma się, nie przerwie załadunku lub 
wyładunku, nie przerwie przyjmowania ludzi na pokład lub 
wysadzania ze statku) należy najpierw oddać strzał ostrze
gawczy w powietrze, następnie strzał przed dziób i za rufę 

statku, a jeżeli statek mimo to nie zastosule się do wezwania, 
otworzyć ogień do statku. W nocy należy ponadto przed uży
ciem broni wyrzucić dwie rakiety koloru ziejonego. To samo 
stosuje się podczas pościgu statku na pełnym morzu. 

Art. 29. 1, Sta tek powietrzny, który bez zezwolenia lub 
wbrew warunkom otrzymanego zezwolenia przekracza prze
strzeń 'powietrzną nad terytorium lądowym Państwa albo nad 
jego wodami wewnętrznymi terytorialnymi lub wodami pasa 
przyległego, powinIen stosownie do wezwania właściwego 
organu zmienić kurs lub wysokość lotu albo wylądować na 
wskazanym miejscu. 

2. Statek powietrzny, k tóry nie zastosuje się do wezwa
nia, może być zmuszony do lądowania. W przypadku wrogie
go działania ze strony statku powietrznego może nastąpić uży
cie broni, celem zmuszenia go do lądowania. 

Ro z dział VI. 

Przepisy karne. 

Art. 30. 1. Kto przekracza granicę państw'ową bez ze
zwolenia. 

i. 

- podlega karze więzienia od roku do Jat 5. 

2, W przypadku małej wagi sprawca podlega karze aresz- .· 
tu do roku lub karze grzywny do 5.000 złotych. 

Art. 31. 1. Kto wykracza przeciwko przepisom 'o 9chro- . 
nie granic państwowych, · jeżeli ·czyn nie jest zagrożony ,kar" 
surowszą 

- podlega karze pracy poprawczej do 3 miesięcy lubka-
. rzegrzywny do 3.000 złotych. . '1 

2. Ortekanie następuje w trybie przepisów o orzeCznic
twie karno-administracyjnym. 

R o z d z i a ł VII. 

Przepisy przejściowe I końcowe. 

Art. 32. Obowiązek uzyskania zezwolenia na zamieszka
nie w strefie nadgranicznej nie dotyczy osób mających miejsce 
zamieszkania w tej strefie w rlniu wejścia w życie dekretu. 

Art. 33. 1. Tracą moc przepisy w przedmiotach uregu- -
lowanych dekretem. 

2. W szczególności tracą moc przepisy z dnia 23 grudnia 
1927 r. o granicach Państwa (Oz, U, z 1937 r.~r 11, poz: '83 
i z 1948 r. Nr 47, poz. 348) . 

Art. 34· Pozostaje w mocy dekret z dnia 6 września 1951 r. 
o obszarach szczególnie ważnych dla obrony kraju (Dz. U. 
Nr 46, poz. 341) . . 

Art. 35. Do czasu wydania przeplsow wvkonawczych do 
dekretu zachowują moc przepisy dotych~zdso",e, o ile nie są 
sprzeczne z dekretem. 

Art. 36: Dekret wchodzi w ' życie ź ' dniem 'og'łOste'n'ia' : 

P rzewodniczący Rady Państwa : A. ZawadzkI 

Sekretarz Rady Pań stwa : M. RybJcki 

'. 


