
Na podstawie art. 11  ust. 4 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, z 2001 r. Nr 45,
poz. 498, Nr 106, poz. 1149 i Nr 110, poz. 1189 oraz
z 2002 r. Nr 74, poz. 676) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Badanie lekarskie osoby zatrzymanej przez
funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej, zwanej dalej „oso-
bà zatrzymanà”, przeprowadza si´, gdy:

1) osobie zatrzymanej zosta∏a udzielona pierwsza po-
moc medyczna,

2) zachodzi uzasadniona obawa, ˝e osoba ta znajduje
si´ w stanie zagra˝ajàcym jej ˝yciu lub zdrowiu,

3) osoba zatrzymana oÊwiadcza, ˝e cierpi na schorze-
nia wymagajàce sta∏ego lub okresowego leczenia,
którego przerwanie zagra˝a∏oby jej ˝yciu lub zdro-
wiu,

4) z posiadanych przez Stra˝ Granicznà informacji lub
okolicznoÊci zatrzymania wynika, ˝e osoba ta jest
podejrzana o chorob´ zakaênà.

§ 2. Badanie lekarskie osoby zatrzymanej przepro-
wadza si´ po dokonaniu przez Stra˝ Granicznà nie-
zb´dnych czynnoÊci zwiàzanych z zatrzymaniem, chy-
ba ˝e zachodzà okolicznoÊci okreÊlone w § 1 pkt 2.

§ 3. 1. W przypadku gdy zachodzà okolicznoÊci,
o których mowa w § 1, osoba zatrzymana jest kierowa-
na na badanie lekarskie na podstawie pisemnego
wniosku kierownika jednostki organizacyjnej Stra˝y
Granicznej, która dokona∏a zatrzymania, lub osoby
przez niego upowa˝nionej, zwanych dalej „osobami
wnioskujàcymi”, z zastrze˝eniem ust. 2. Wzór wniosku
o przeprowadzenie badania lekarskiego osoby zatrzy-
manej przez Funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej okreÊla
za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.

2. Je˝eli zachodzà okolicznoÊci okreÊlone w § 1
pkt 2, wniosek o przeprowadzenie badania lekarskiego
osoby zatrzymanej mo˝e byç z∏o˝ony w formie ustnej.
Wniosek ten potwierdza si´ nast´pnie na piÊmie.

§ 4. Badanie lekarskie osoby zatrzymanej przepro-
wadza si´ po wyra˝eniu na nie zgody przez t´ osob´.
Zgoda taka nie jest wymagana, je˝eli stan zdrowia oso-
by zatrzymanej uniemo˝liwia z∏o˝enie przez nià
oÊwiadczenia o wyra˝eniu zgody lub gdy odr´bne
przepisy tak stanowià.

§ 5. 1. Stra˝ Graniczna zapewnia:

1) przewiezienie osoby zatrzymanej do zak∏adu opieki
zdrowotnej w celu przeprowadzenia badania lekar-
skiego, z zastrze˝eniem ust. 2,

2) bezpieczeƒstwo pracowników ochrony zdrowia
w czasie przeprowadzania badania lekarskiego
osoby zatrzymanej,

3) obecnoÊç t∏umacza podczas badania lekarskiego
na ustny wniosek lekarza badajàcego.

2. Je˝eli stan zdrowia osoby zatrzymanej wskazuje
na potrzeb´ u˝ycia do jej przewiezienia specjalnego
Êrodka transportu sanitarnego — przewiezienia doko-
nuje pogotowie ratunkowe.

§ 6. 1. Badanie lekarskie osoby zatrzymanej prze-
prowadza lekarz oddzia∏u Stra˝y Granicznej, na które-
go terenie osoba ta zosta∏a zatrzymana, a je˝eli nie jest
to mo˝liwe — lekarz publicznego zak∏adu opieki zdro-
wotnej utworzonego przez ministra w∏aÊciwego do
spraw wewn´trznych albo innego zak∏adu opieki zdro-
wotnej, po∏o˝onego najbli˝ej jednostki organizacyjnej
Stra˝y Granicznej, która dokona∏a zatrzymania.

2. Badanie lekarskie osoby zatrzymanej przeprowa-
dza si´ w zak∏adzie, o którym mowa w ust. 1, z zastrze-
˝eniem ust. 3.

3. Badanie lekarskie osoby zatrzymanej przeprowa-
dzane przez lekarza oddzia∏u Stra˝y Granicznej powin-
no byç przeprowadzone na terenie komendy tego od-
dzia∏u.

§ 7. 1. Po przeprowadzeniu badania osoby zatrzy-
manej lekarz wydaje osobie wnioskujàcej, o której mo-
wa w § 3 ust. 1, kart´ badania lekarskiego osoby zatrzy-
manej o istnieniu lub braku przeciwwskazaƒ medycz-
nych do zatrzymania. Wzór karty badania lekarskiego
osoby zatrzymanej okreÊla za∏àcznik nr 2 do rozporzà-
dzenia.
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w sprawie trybu przeprowadzania badaƒ lekarskich osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Stra˝y
Granicznej.



2. W przypadku gdy osoba zatrzymana swym za-
chowaniem uniemo˝liwia przeprowadzenie badania
lekarskiego, okolicznoÊç t´ odnotowuje si´ w karcie,
o której mowa w ust. 1, a ponadto w ksià˝ce s∏u˝by jed-
nostki organizacyjnej Stra˝y Granicznej, która dokona-
∏a zatrzymania.

§ 8. Pierwszej pomocy medycznej osobie zatrzyma-
nej udziela si´ w razie wypadku, urazu, zatrucia, poro-
du, nag∏ego zachorowania lub nag∏ego pogorszenia
stanu zdrowia powodujàcego zagro˝enie ˝ycia.

§ 9. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ od dnia
16 czerwca 2002 r.

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Spraw We-
wn´trznych i Administracji z dnia 27 czerwca 2002 r.
(poz. 893)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR
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