
Na podstawie art. 11 ust. 7a ustawy z dnia 12 paê-
dziernika 1990 r. o Stra˝y Granicznej (Dz. U. z 2002 r.
Nr 171, poz. 1399, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

Rozdzia∏ I

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla formy kontroli bezpie-
czeƒstwa przeprowadzanej przez funkcjonariuszy
Stra˝y Granicznej w zasi´gu terytorialnym przejÊcia
granicznego oraz w Êrodkach komunikacji mi´dzyna-
rodowej, w∏aÊciwych dla danego rodzaju przejÊcia.

§ 2. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia i skróty
oznaczajà:

1) baga˝ bez w∏aÊciciela — baga˝ przyj´ty do przewo-
zu w luku baga˝owym statku powietrznego, na po-
k∏adzie którego nie znajduje si´ pasa˝er, który
zg∏osi∏ go do odprawy;

2) baga˝ kabinowy — baga˝ przeznaczony do prze-
wozu w kabinie pasa˝erskiej statku powietrznego;

3) baga˝ rejestrowany — baga˝ przeznaczony do prze-
wo˝enia w luku baga˝owym statku powietrznego;

4) cz∏onek za∏ogi statku powietrznego — osob´ wy-
konujàcà prac´ na pok∏adzie statku powietrznego
podczas odbywania przez niego lotu;

5) cz∏onek za∏ogi statku morskiego — osob´ wpisanà
na list´ za∏ogi statku morskiego i wykonujàcà pra-
c´ na jego pok∏adzie;

6) ∏adunek — towar, poczt´ lub przedmiot transporto-
wany Êrodkiem komunikacji mi´dzynarodowej;

7) ∏adunek lotniczy — ∏adunek transportowany na
pok∏adzie statku powietrznego;

8) poczta — wysy∏k´ korespondencji i innych przesy-
∏ek przewo˝onych lub przeznaczonych do dostar-
czenia przez operatorów Êwiadczàcych us∏ugi
pocztowe;

9) poczta s∏u˝bowa i materia∏y przewoênika — prze-
sy∏ki zawierajàce korespondencj´ i materia∏y, takie
jak dokumentacja, zapasy ˝ywnoÊci, cz´Êci zapa-
sowe, Êrodki czyszczàce oraz inne artyku∏y prze-
znaczone dla w∏asnych lub wspó∏pracujàcych pod-
miotów; 

10) strefa zastrze˝ona — teren przejÊcia granicznego,
do którego dost´p, ze wzgl´dów bezpieczeƒstwa,
majà wy∏àcznie osoby uprawnione;

11) zapasy statkowe — zaopatrzenie techniczne i ˝yw-
noÊç dostarczane na statek morski w czasie jego
postoju w porcie.

Rozdzia∏ II

Formy kontroli bezpieczeƒstwa w zasi´gu
terytorialnym lotniczego przejÊcia granicznego oraz
w Êrodkach mi´dzynarodowej komunikacji lotniczej

§ 3. Ze wzgl´du na osob´, przedmiot lub Êrodek
komunikacji, w stosunku do którego jest przeprowa-
dzana kontrola bezpieczeƒstwa w zasi´gu terytorial-
nym lotniczego przejÊcia granicznego oraz w Êrodkach
mi´dzynarodowej komunikacji lotniczej, wyró˝nia si´
formy kontroli bezpieczeƒstwa:

1) podró˝nych oraz cz∏onków za∏óg statków powietrz-
nych;

2) baga˝u kabinowego;

3) baga˝u rejestrowanego;

4) baga˝u bez w∏aÊciciela;

5) ∏adunków lotniczych;

6) poczty s∏u˝bowej i materia∏ów przewoênika;

7) osób zatrudnionych na lotnisku i innych osób
wchodzàcych do stref zastrze˝onych przez punkty
kontroli bezpieczeƒstwa oraz wnoszonych przez
nie przedmiotów;

8) statków powietrznych.

§ 4. Formami kontroli bezpieczeƒstwa podró˝nych
oraz cz∏onków za∏óg statków powietrznych sà:

1) kontrola manualna;
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 22 wrzeÊnia 2005 r.

w sprawie form kontroli bezpieczeƒstwa przeprowadzanej w zasi´gu terytorialnym przejÊcia granicznego
oraz w Êrodkach komunikacji mi´dzynarodowej przez funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏o-
wego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818
oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113,
poz. 1070, Nr 128, poz. 1175, Nr 137, poz. 1302, Nr 166,
poz. 1609 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 29, poz. 257,
Nr 171, poz. 1800, Nr 172, poz. 1805, Nr 210, poz. 2135
i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757.



2) kontrola przy zastosowaniu bramki magnetycznej
do wykrywania metalu;

3) kontrola manualna z wykorzystaniem r´cznego de-
tektora metalu;

4) sprawdzenie za pomocà innego sprz´tu specjali-
stycznego;

5) kontrola osobista.

§ 5. Formami kontroli bezpieczeƒstwa baga˝u ka-
binowego sà:

1) kontrola manualna zawartoÊci baga˝u;

2) przeÊwietlenie przy u˝yciu konwencjonalnego urzà-
dzenia rentgenowskiego;

3) przeÊwietlenie przy u˝yciu urzàdzenia rentgenow-
skiego wysokiej rozdzielczoÊci, wyposa˝onego
w oprogramowanie umo˝liwiajàce projekcj´ wir-
tualnych obrazów zagro˝eƒ;

4) kontrola manualna przy zastosowaniu urzàdzenia
do wykrywania Êladowych iloÊci i par materia∏ów
wybuchowych.

§ 6. 1. Formami kontroli bezpieczeƒstwa baga˝u
rejestrowanego sà:

1) kontrola manualna;

2) przeÊwietlenie przy u˝yciu konwencjonalnego urzà-
dzenia rentgenowskiego;

3) kontrola manualna przy zastosowaniu urzàdzenia
do wykrywania Êladowych iloÊci i par materia∏ów
wybuchowych lub chemicznym testerem do wy-
krywania materia∏ów wybuchowych;

4) sprawdzenie z wykorzystaniem psów s∏u˝bo-
wych.

2. W przypadku koniecznoÊci sprawdzenia zawar-
toÊci baga˝u rejestrowanego kontrol´ przeprowadza
si´ w obecnoÊci w∏aÊciciela lub przedstawiciela prze-
woênika, w wyznaczonym pomieszczeniu.

3. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, ˝e
w baga˝u rejestrowanym znajdujà si´ urzàdzenia lub
materia∏y wybuchowe, poddaje si´ go rozpoznaniu pi-
rotechnicznemu.

§ 7. Formami kontroli bezpieczeƒstwa baga˝u bez
w∏aÊciciela sà:

1) przeÊwietlenie urzàdzeniem rentgenowskim, wy-
posa˝onym w automatyczny system wykrywania
materia∏ów wybuchowych;

2) przeÊwietlenie przy u˝yciu konwencjonalnego urzà-
dzenia rentgenowskiego, pod dwoma ró˝nymi kà-
tami;

3) kontrola manualna przy zastosowaniu urzàdzenia
do wykrywania Êladowych iloÊci i par materia∏ów

wybuchowych lub chemicznym testerem do wy-
krywania materia∏ów wybuchowych;

4) sprawdzenie z wykorzystaniem psów s∏u˝bowych.

§ 8. 1. Formami kontroli bezpieczeƒstwa ∏adunków
lotniczych sà:

1) kontrola manualna;

2) przeÊwietlenie przy u˝yciu konwencjonalnego
urzàdzenia rentgenowskiego;

3) badanie w komorze symulacyjnej;

4) kontrola manualna przy zastosowaniu urzàdzenia
do wykrywania Êladowych iloÊci i par materia∏ów
wybuchowych lub chemicznym testerem do wy-
krywania materia∏ów wybuchowych;

5) sprawdzenie z wykorzystaniem psów s∏u˝bowych;

6) poddanie czasowemu sk∏adowaniu.

2. Przeprowadzenie kontroli bezpieczeƒstwa ∏a-
dunku lotniczego lub przesy∏ki potwierdza si´ poprzez
zamieszczenie na liÊcie przewozowym oraz opakowa-
niu odbitki stempla, a w przypadku gdy odciÊni´cie
stempla jest niemo˝liwe, poprzez umieszczenie na-
lepki.

3. Wzór stempla i nalepki, o których mowa w ust. 2,
okreÊlajà odr´bne przepisy w sprawie szczegó∏owego
sposobu dokonywania kontroli bezpieczeƒstwa przez
funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej.

§ 9. Formami kontroli bezpieczeƒstwa poczty s∏u˝-
bowej i materia∏ów przewoênika sà:

1) kontrola manualna;

2) przeÊwietlenie przy u˝yciu konwencjonalnego
urzàdzenia rentgenowskiego;

3) badanie w komorze symulacyjnej;

4) kontrola manualna przy zastosowaniu urzàdzenia
do wykrywania Êladowych iloÊci i par materia∏ów
wybuchowych lub chemicznym testerem do wy-
krywania materia∏ów wybuchowych;

5) sprawdzenie z wykorzystaniem psów s∏u˝bowych.

§ 10. Formami kontroli bezpieczeƒstwa osób za-
trudnionych na lotnisku i innych osób wchodzàcych
do stref zastrze˝onych lotniska przez punkty kontroli
bezpieczeƒstwa oraz wnoszonych przedmiotów sà for-
my okreÊlone w § 4 i 5.

§ 11. Formami kontroli bezpieczeƒstwa statku po-
wietrznego sà:

1) kontrola manualna;

2) kontrola manualna przy zastosowaniu urzàdzenia
do wykrywania Êladowych iloÊci i par materia∏ów
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wybuchowych lub chemicznym testerem do wy-
krywania materia∏ów wybuchowych;

3) sprawdzenie przy wykorzystaniu innego sprz´tu
specjalistycznego;

4) sprawdzenie z wykorzystaniem psów s∏u˝bowych.

§ 12. Komendant placówki Stra˝y Granicznej koor-
dynuje dzia∏ania innych organów i instytucji dzia∏ajà-
cych w lotniczym przejÊciu granicznym, w zakresie
kontroli bezpieczeƒstwa, w szczególnoÊci poprzez opi-
niowanie i uzgadnianie planów ochrony przygotowy-
wanych przez te organy i instytucje. 

Rozdzia∏ III

Formy kontroli bezpieczeƒstwa w zasi´gu
terytorialnym morskiego przejÊcia granicznego
oraz w Êrodkach komunikacji mi´dzynarodowej

§ 13. Ze wzgl´du na osob´, przedmiot lub Êrodek
komunikacji, w stosunku do którego jest przeprowa-
dzana kontrola bezpieczeƒstwa w zasi´gu terytorial-
nym morskiego przejÊcia granicznego oraz w Êrod-
kach mi´dzynarodowej komunikacji morskiej, wyró˝-
nia si´ formy kontroli bezpieczeƒstwa:

1) pasa˝erów oraz cz∏onków za∏óg statków morskich
i ich baga˝u;

2) osób zatrudnionych w przejÊciu granicznym i in-
nych osób wchodzàcych na teren morskiego przej-
Êcia granicznego oraz wnoszonych przez nie
przedmiotów;

3) ∏adunków;

4) zapasów statkowych;

5) pojazdów;

6) statków morskich.

§ 14. Formami kontroli bezpieczeƒstwa pasa˝erów
oraz cz∏onków za∏óg statków morskich, a tak˝e osób
zatrudnionych w morskim przejÊciu granicznym i in-
nych osób wchodzàcych na teren tego przejÊcia sà for-
my okreÊlone w § 4 pkt 1, 2 i 4.

§ 15. Formami kontroli bezpieczeƒstwa baga˝u pa-
sa˝erów oraz cz∏onków za∏óg statków morskich, a tak-
˝e przedmiotów wnoszonych przez osoby zatrudnione
w morskim przejÊciu granicznym, i innych osób wcho-
dzàcych na teren tego przejÊcia sà formy okreÊlone
w § 6 ust. 1.

§ 16. Formami kontroli bezpieczeƒstwa ∏adunków,
zapasów statkowych, pojazdów i statków morskich sà:

1) kontrola manualna;

2) kontrola manualna przy zastosowaniu urzàdzenia
do wykrywania Êladowych iloÊci i par materia∏ów
wybuchowych;

3) sprawdzenie przy wykorzystaniu innego sprz´tu
specjalistycznego;

4) sprawdzenie z wykorzystaniem psów s∏u˝bowych.

§ 17. 1. W trakcie przeprowadzania kontroli bezpie-
czeƒstwa w zasi´gu terytorialnym morskiego przejÊcia
granicznego oraz w Êrodkach mi´dzynarodowej ko-
munikacji morskiej funkcjonariusze wspó∏dzia∏ajà z or-
ganami i s∏u˝bami realizujàcymi zadania zgodnie z od-
r´bnymi przepisami.

2. Komendant placówki Stra˝y Granicznej koordy-
nuje dzia∏ania innych organów i instytucji dzia∏ajàcych
w morskim przejÊciu granicznym, w zakresie kontroli
bezpieczeƒstwa, w szczególnoÊci poprzez opiniowanie
i uzgadnianie planów ochrony przygotowywanych
przez te organy i instytucje.

Rozdzia∏ IV

Formy kontroli bezpieczeƒstwa w zasi´gu
terytorialnym drogowego, kolejowego i rzecznego
przejÊcia granicznego oraz w Êrodkach komunikacji

mi´dzynarodowej

§ 18. Ze wzgl´du na osob´, przedmiot lub Êrodek
komunikacji, w stosunku do którego jest przeprowa-
dzana kontrola bezpieczeƒstwa w zasi´gu terytorial-
nym drogowego, kolejowego i rzecznego przejÊcia
granicznego oraz w Êrodkach mi´dzynarodowej ko-
munikacji drogowej, kolejowej i rzecznej, wyró˝nia si´
formy kontroli bezpieczeƒstwa:

1) osób;

2) baga˝u;

3) ∏adunków;

4) Êrodków komunikacji mi´dzynarodowej, w∏aÊci-
wych dla danego rodzaju przejÊcia granicznego.

§ 19. Formami kontroli bezpieczeƒstwa osób i ba-
ga˝u sà formy okreÊlone w § 4 i 5.

§ 20. Formami kontroli bezpieczeƒstwa ∏adunków
i Êrodków komunikacji mi´dzynarodowej, w∏aÊciwych
dla danego rodzaju przejÊcia granicznego, sà formy
okreÊlone w § 8 ust. 1.

§ 21. Organizowanie i realizacj´ kontroli bezpie-
czeƒstwa w zasi´gu terytorialnym drogowego, kolejo-
wego i rzecznego przejÊcia granicznego oraz w Êrod-
kach komunikacji mi´dzynarodowej koordynuje ko-
mendant w∏aÊciwej miejscowo placówki Stra˝y Gra-
nicznej.

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
R. Kalisz
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