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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z dnia 27 stycznia 1999 r. 

w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych w Białej Podlaskiej, Bydgoszczy, Jeleniej 
Górze, Kielcach-Masłowie, Łodzi-Lublinku, Mielcu, Szymanach koło Szczytna, Świdniku, Zielonej Górze-Babi

moście i Zielonej Górze-Przylepie. 

Na podstawie art. 16 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 12 
października 1990 r. o ochronie granicy państwowej 
(Dz. U. Nr 78, poz. 461 oraz z 1997 r. Nr 6, poz. 31 i Nr 
43, poz. 271) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustala się na okres od dnia ogłoszenia rozpo
rządzenia do dnia 31 grudnia 2001 r. dodatkowe lot
nicze przejścia graniczne w Białej Podlaskiej, Byd
goszczy, Jeleniej Górze, Kielcach-Masłowie, Łodzi
-Lublinku, Mielcu, Szymanach koło Szczytna, Świdni
ku, Zielonej Górze-Babimoście i Zielonej Górze-Przy
lepie. 

§ 2. Określone w § 1 dodatkowe lotnicze przejścia 
graniczne są otwarte codziennie w godzinach od 700 do 
2000 i przeznaczone do obsługi statków powietrznych 
odbywających loty międzynarodowe w ruchu pasażer
skim. 

§ 3. Dyrekcja portu lotniczego powiadamia właści
wego miejscowo komendanta oddziału Straży Granicz
nej oraz właściwego miejscowo dyrektora urzędu cel
nego o zamierzonym lądowaniu lub starcie statku po
wietrznego nie później niż na 48 godzin przed planowa
nym lotem. 

§ 4. Przewóz funkcjonariuszy Straży Granicznej 
przeprowadzających kontrolę graniczną oraz funkcjo
nariuszy celnych przeprowadzających kontrolę celną 
zapewnia na swój koszt dyrekcja właściwego portu lot
niczego. 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: 
J. Tomaszewski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z dnia 2 lutego 1999 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu zadań i zasad organizacji policji sądowej. 

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 
1990 r. o Policji (Dz. U. Nr 30, poz. 179, z 1991 r. Nr 94, 
poz. 422 i Nr 107, poz. 461, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, 
z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, 
poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 59, poz. 269 
i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 80, 
poz. 499, Nr 88, poz. 554, Nr 106, poz. 680, Nr 123, 
poz. 779 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 106, 
poz. 668) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Przepisy rozporządzenia, w których jest mo
wao: 

1) sądach - odnoszą się do sądów powszechnych, 
Naczelnego Sądu Administracyjnego i do Sądu 
Najwyższego z wyłączeniem Izby Wojskowej tego 
Sądu, 

2) prokuraturach - odnoszą się do powszechnych 
jednostek organizacyjnych prokuratury, 

3) sędziach - odnoszą się do sędziów, a także do ław
ników w sądach powszechnych, 

4) konwoju wahadłowym - odnoszą się do konwojo
wania osób z aresztu śledczego oraz zakładu karne
go do położonych w bezpośrednim sąsiedztwie są
dów lub prokuratur, 

5) konwoju etapowym - odnoszą się do konwojowa
nia osób do odległych miejsc docelowych, 

6) pomieszczeniach - odnoszą się do pomieszczeń 
dla osób zatrzymanych. 

§ 2. Do szczegółowego zakresu zadań policji sądo
wej należy: 

1) ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego 
w budynkach sądów oraz prokuratur, 

2) ochrona życia i zdrowia sędziów, prokuratorów 
oraz innych osób, w czasie wykonywania przez 
nich czynności wynikających z realizacji zadań wy
miaru sprawiedliwości, 

3) wykonywanie czynności procesowych zlecanych 
przez sąd lub prokuratora, 

4) wykonywanie zarządzeń porządkowych sądu, wy
danych w celu utrzymania powagi sądu, 

5) konwojowanie i doprowadzanie osób na polecenie 
sądów, prokuratorów i właściwych komendantów 
Policji, 

6) ochrona pomieszczeń w celu uniemożliwienia sa
mowolnego oddalenia się osób tam umieszczo-




