
2. Delegatura, na podstawie zawartej umowy, par-
tycypuje w kosztach utrzymania pomieszczeƒ, o któ-
rych mowa w ust. 1, na zasadzie refinansowania ponie-
sionych kosztów energii elektrycznej, cieplnej, dosta-
wy ciep∏ej i zimnej wody oraz kanalizacji, a wed∏ug
umownej stawki — w kosztach utrzymania czystoÊci
pomieszczeƒ i ochrony przeciwpo˝arowej.

3. W przypadku koniecznoÊci przeniesienia siedzi-
by delegatury, wojewoda zapewnia lokal zamienny,
w którym warunki pracy i obs∏ugi organów wybor-
czych b´dà zbli˝one do panujàcych w dotychczasowej
siedzibie. O zamiarze zmiany siedziby delegatury wo-
jewoda informuje kierownika Krajowego Biura Wybor-
czego, wskazujàc proponowany lokal, z tym ̋ e przenie-
sienie siedziby nie mo˝e nastàpiç w okresie 6 miesi´cy
przed up∏ywem kadencji organów, do których w da-
nym roku majà byç przeprowadzone wybory.

4. Delegatura mo˝e korzystaç z sal konferencyj-
nych, urzàdzeƒ socjalnych oraz z us∏ug gospodarstw
pomocniczych urz´dów wojewódzkich na zasadach
okreÊlonych w umowie zawartej pomi´dzy dyrektorem

generalnym urz´du wojewódzkiego a dyrektorem de-
legatury.

§ 7. Wojewoda zapewnia niezw∏ocznie publikowa-
nie obwieszczeƒ wojewódzkiego komisarza wyborcze-
go i zast´pców wojewódzkiego komisarza wyborcze-
go, protoko∏ów wyników referendum lokalnego i in-
nych decyzji podlegajàcych og∏oszeniu w wojewódz-
kim dzienniku urz´dowym, które majà wp∏yw na bieg
terminów wynikajàcych z przepisów prawa wyborcze-
go i przepisów o referendum.

§ 8. Dyrektor delegatury niezw∏ocznie przekazuje
wojewodzie uchwa∏y i wytyczne Paƒstwowej Komisji
Wyborczej oraz uchwa∏y, zarzàdzenia i wytyczne woje-
wódzkich organów wyborczych i referendalnych.

§ 9. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 25 marca 2002 r.

w sprawie sposobu doprowadzania osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej.

Na podstawie art. 11 ust. 9 ustawy z dnia 12 paê-
dziernika 1990 r. o Stra˝y Granicznej (Dz. U. Nr 78,
poz. 462, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54,
poz. 254, z 1993 r. Nr 12, poz. 52, 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 106, poz. 496 i Nr 124, poz. 583,
z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 121,
poz. 770, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255 oraz z 2001 r. Nr 45,
poz. 498, Nr 106, poz. 1149 i Nr 110, poz. 1189) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. Doprowadzanie osób zatrzymanych, o których
mowa w art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 paêdzier-
nika 1990 r. o Stra˝y Granicznej, zwane dalej „dopro-
wadzaniem”, zarzàdzajà:

1) Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej,

2) komendant oddzia∏u Stra˝y Granicznej,

3) komendanci stra˝nic, granicznych placówek kon-
trolnych i dywizjonów Stra˝y Granicznej w spra-
wach nale˝àcych do terytorialnego zasi´gu ich
dzia∏ania,

4) dy˝urny operacyjny stra˝nicy Stra˝y Granicznej,

5) kierownik zmiany granicznej placówki kontrolnej
Stra˝y Granicznej,

6) dowódca jednostki p∏ywajàcej Stra˝y Granicznej, 

zwani dalej „zarzàdzajàcymi”.

§ 2. 1. Doprowadzenie nast´puje na podstawie na-
kazu doprowadzenia, podpisanego przez zarzàdzajàce-
go, z wyjàtkiem przypadków, o których mowa w § 6—8.

2. Wzór nakazu doprowadzenia okreÊla za∏àcznik
do rozporzàdzenia.

3. W przypadku doprowadzeƒ, o których mowa
w § 6—8, wyznaczenie funkcjonariuszy do doprowa-
dzenia lub udzielenie im zgody na doprowadzenie re-
jestruje si´ w dokumentacji s∏u˝bowej.

§ 3. 1. Osoby zatrzymane sà doprowadzane przez
funkcjonariuszy pe∏niàcych s∏u˝b´ w pomieszczeniach
jednostek organizacyjnych Stra˝y Granicznej przezna-
czonych dla osób zatrzymanych, z wyjàtkiem doprowa-
dzeƒ dokonywanych przez funkcjonariuszy w przypad-
kach, o których mowa w § 6—8, zwanych dalej „funk-
cjonariuszami”.

2. Doprowadzeniem kieruje funkcjonariusz:

1) wskazany w nakazie doprowadzenia jako dowódca,

2) wyznaczony na dowódc´ przez:
a) dy˝urnego operacyjnego stra˝nicy — w przypad-

ku, o którym mowa w § 6,
b) komendanta lub kierownika zmiany granicznej

placówki kontrolnej — w przypadku, o którym
mowa w § 7,



c) dowódc´ jednostki p∏ywajàcej Stra˝y Granicznej
— w przypadku, o którym mowa w § 8,

zwany dalej „dowódcà”.

§ 4. 1. Doprowadzenie rozpoczyna si´ z chwilà prze-
kazania osób zatrzymanych funkcjonariuszom.

2. Dowódca w chwili przekazania osób zatrzyma-
nych sprawdza:

1) to˝samoÊç tych osób,

2) zgodnoÊç przekazanych mu dowodów rzeczowych
i depozytu z dokumentacjà zawierajàcà ich wykaz,

3) posiadanie przy sobie  przedmiotów niebezpiecz-
nych.

3. Dowódca po dokonaniu sprawdzenia wyznacza
zadania dla funkcjonariuszy, w szczególnoÊci wyznacza
imiennie funkcjonariuszy odpowiedzialnych za po-
szczególne osoby zatrzymane.

§ 5. 1. Osoby zatrzymane sà doprowadzane samo-
chodem specjalnym (wi´êniarkà) co najmniej przez
dwóch funkcjonariuszy.

2. Je˝eli zachodzà okolicznoÊci uniemo˝liwiajàce
doprowadzenie samochodem specjalnym, osoby za-
trzymane mogà byç doprowadzane innymi Êrodkami
transportu Stra˝y Granicznej, publicznym transportem
zbiorowym, z wy∏àczeniem Êrodków komunikacji miej-
skiej, lub pieszo.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, liczba
funkcjonariuszy powinna byç wi´ksza od liczby osób
zatrzymanych.

§ 6. Osoby zatrzymane sà doprowadzane do stra˝-
nicy przez funkcjonariuszy:

1) wyznaczonych przez dy˝urnego operacyjnego stra˝-
nicy,

2) pe∏niàcych s∏u˝b´ granicznà, za zgodà dy˝urnego
operacyjnego stra˝nicy, po zakoƒczeniu czasu pe∏-
nienia tej s∏u˝by.

§ 7. Osoby zatrzymane w przejÊciu granicznym sà
doprowadzane do przeznaczonych dla nich pomiesz-
czeƒ granicznej placówki kontrolnej przez funkcjona-
riuszy:

1) którzy dokonali zatrzymania za zgodà komendanta
lub kierownika zmiany granicznej placówki kontro-
lnej,

2) wyznaczonych przez komendanta lub kierownika
zmiany granicznej placówki kontrolnej, je˝eli do-
prowadzenie w sposób, o którym mowa w pkt 1,
jest niemo˝liwe lub znacznie utrudnione.

§ 8. Osoby zatrzymane przez funkcjonariuszy wcho-
dzàcych w sk∏ad za∏ogi jednostki p∏ywajàcej Stra˝y
Granicznej sà doprowadzane przez funkcjonariuszy
wyznaczonych przez dowódc´ tej jednostki:

1) na jej pok∏adzie, 

2) na pok∏adzie statku, na którym zatrzymano te oso-
by, je˝eli przyj´cie osób zatrzymanych na pok∏ad
jednostki p∏ywajàcej Stra˝y Granicznej jest nie-
mo˝liwe lub znacznie utrudnione, w szczególnoÊci
zaÊ gdy zachodzà przes∏anki do zmuszenia statku,
na którego pok∏adzie zatrzymano te osoby, do za-
wini´cia do wskazanego portu.

§ 9. 1. Osoby zatrzymane, doprowadzane samo-
chodem  specjalnym, umieszcza si´ w wydzielonej cz´-
Êci pojazdu.

2. Po umieszczeniu osób zatrzymanych w samo-
chodzie  specjalnym funkcjonariusze zajmujà przezna-
czone dla nich miejsca, a dowódca zajmuje siedzenie
obok kierowcy.

3. W uzasadnionych przypadkach funkcjonariusze,
po uprzednim przekazaniu broni palnej dowódcy, mo-
gà zajàç miejsca w cz´Êci pojazdu wydzielonej dla osób
zatrzymanych.

§ 10. Osob´ zatrzymanà, doprowadzanà samocho-
dem osobowym, umieszcza si´ na tylnym siedzeniu,
pomi´dzy funkcjonariuszami, którzy sk∏adajà broƒ pal-
nà w miejscu uniemo˝liwiajàcym jej u˝ycie przez oso-
b´ zatrzymanà.

§ 11. 1. Osoby zatrzymane, doprowadzane autobu-
sem, powinno si´ umieszczaç na siedzeniach przy
oknach najbardziej oddalonych od drzwi autobusu.
Funkcjonariusze zajmujà siedzenia znajdujàce si´ obok
siedzeƒ zajmowanych przez te osoby.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, dwie oso-
by zatrzymane mo˝na umieÊciç na siedzeniach znajdu-
jàcych si´ obok siebie. Funkcjonariusze zajmujà siedze-
nia znajdujàce si´ obok lub bezpoÊrednio za siedzenia-
mi zajmowanymi przez osoby zatrzymane.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2,
funkcjonariusze przekazujà broƒ palnà dowódcy, który
zajmuje miejsce znajdujàce si´ obok lub bezpoÊrednio
za siedzeniami zajmowanymi przez funkcjonariuszy.

§ 12. Osoby zatrzymane, doprowadzane pocià-
giem, powinno si´ umieszczaç ty∏em do kierunku jaz-
dy, pomi´dzy funkcjonariuszami, którzy przekazujà
broƒ palnà dowódcy. Dowódca zajmuje miejsce obok
siedzenia zaj´tego przez jednego z funkcjonariuszy.

§ 13. Dowódca przy doprowadzaniu powinien mieç
na wzgl´dzie bezpieczeƒstwo osób zatrzymanych,
funkcjonariuszy i innych osób.

§ 14. 1. Przy doprowadzeniu funkcjonariusze sà
obowiàzani:

1) posiadaç wyposa˝enie i uzbrojenie odpowiednie
do mogàcych zaistnieç zagro˝eƒ, w szczególnoÊci
Êrodki ∏àcznoÊci, broƒ palnà, kajdanki, prowadnice,
kaftany bezpieczeƒstwa, pasy obezw∏adniajàce,
siatki obezw∏adniajàce, kamizelki kuloodporne, ka-
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ski ochronne, opatrunki osobiste i Êrodki ochronne
przed zaka˝eniem chorobami zakaênymi,

2) nie udzielaç informacji o osobach zatrzymanych in-
nym osobom,

3) uniemo˝liwiaç kontaktowanie si´ osób zatrzyma-
nych z innymi osobami,

4) nie zdejmowaç osobom zatrzymanym kajdanek bez
uzasadnionej potrzeby.

2. Dowódca zapewnia w∏aÊciwe uzbrojenie i wypo-
sa˝enie funkcjonariuszy.

§ 15. 1. Przy doprowadzeniu osób zatrzymanych —
co do których zachodzi podejrzenie, ˝e mogà dokonaç
zamachu na ˝ycie lub zdrowie w∏asne, funkcjonariusza
oraz innych osób, podjàç prób´ ucieczki — albo przy
doprowadzaniu osób zachowujàcych si´ agresywnie,
stosuje si´ Êrodki ostro˝noÊci, polegajàce  na:

1) wyznaczeniu wi´kszej liczby funkcjonariuszy lub
funkcjonariuszy z plutonów  specjalnych Stra˝y
Granicznej,

2) za∏o˝eniu osobie zatrzymanej kajdanek na r´ce z ty-
∏u,

3) u˝yciu psa s∏u˝bowego.

2. W przypadku gdy zachodzi podejrzenie, ˝e pod-
czas doprowadzenia mo˝e dojÊç do ataku na funkcjo-
nariuszy w celu uwolnienia osoby zatrzymanej, co naj-
mniej jeden z funkcjonariuszy mo˝e zostaç uzbrojony
w broƒ maszynowà.

§ 16. W przypadku gdy osoba zatrzymana podda-
wana jest badaniom lekarskim w trybie okreÊlonym
w odr´bnych przepisach, dowódca lub upowa˝niony
przez niego funkcjonariusz zapewnia warunki unie-
mo˝liwiajàce jej ucieczk´ z miejsca prowadzenia ba-
daƒ. W tym celu dowódca lub upowa˝niony przez nie-
go funkcjonariusz mo˝e zwróciç si´ o pomoc do naj-
bli˝szej jednostki organizacyjnej Stra˝y Granicznej lub
Policji.

§ 17. W przypadku ataku na funkcjonariuszy w celu
uwolnienia osób zatrzymanych dowódca zarzàdza
umieszczenie tych osób w miejscu najbardziej bez-
piecznym i uniemo˝liwiajàcym ucieczk´ oraz organizu-
je obron´.

§ 18. 1. W przypadku ucieczki osoby zatrzymanej
dowódca zarzàdza umieszczenie innych osób zatrzy-
manych w miejscu uniemo˝liwiajàcym ucieczk´ i orga-
nizuje natychmiastowy poÊcig.

2. Wobec osoby doprowadzanej, której ucieczk´
udaremniono, stosuje si´ Êrodki ostro˝noÊci, o których
mowa w § 15 ust. 1.

§ 19. W przypadku ataku na funkcjonariuszy w celu
uwolnienia osoby zatrzymanej lub ucieczki osoby za-
trzymanej, dowódca powiadamia niezw∏ocznie najbli˝-
szà jednostk´ organizacyjnà Stra˝y Granicznej lub Po-
licji i, w razie potrzeby, zwraca si´ do niej o pomoc.

§ 20. 1. Je˝eli podczas doprowadzenia osób zatrzy-
manych zajdà okolicznoÊci uniemo˝liwiajàce jego kon-
tynuacj´, dowódca, wykorzystujàc dost´pne Êrodki
∏àcznoÊci, niezw∏ocznie zawiadamia o tym zarzàdzajà-
cego, który podejmuje decyzj´ w sprawie doprowadze-
nia.

2. W przypadku podj´cia przez zarzàdzajàcego de-
cyzji o kontynuowaniu doprowadzenia, dowódca, nie-
zw∏ocznie po jego dokonaniu, sporzàdza pisemny mel-
dunek o przebiegu okolicznoÊci, o których mowa
w ust. 1, i przekazuje go zarzàdzajàcemu.

3. W przypadku niedokonania doprowadzenia do-
wódca, wykorzystujàc dost´pne Êrodki ∏àcznoÊci, nie-
zw∏ocznie zawiadamia o tym zarzàdzajàcego, a nast´p-
nie sporzàdza pisemny meldunek o przyczynach niedo-
prowadzenia i przekazuje go zarzàdzajàcemu.

§ 21. Doprowadzenie koƒczy si´ z chwilà uzyskania
pisemnego potwierdzenia doprowadzenia w nakazie
doprowadzenia.

§ 22. Traci moc zarzàdzenie nr 7 Ministra Spraw
Wewn´trznych i Administracji z dnia 3 marca 1997 r.
w sprawie sposobu doprowadzania przez funkcjona-
riuszy Stra˝y Granicznej osób zatrzymanych do w∏aÊci-
wego terenowego organu Stra˝y Granicznej (Dz. Urz.
MSWiA Nr 3, poz. 26).

§ 23. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik

Dziennik Ustaw Nr 37 — 2693 — Poz. 351



Dziennik Ustaw Nr 37 — 2694 — Poz. 351

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji z dnia 25 marca 2002 r. (poz. 351)


